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 ..املطلع القرآين  
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 ..شاهد احلال 

 

  وِمنا ِإمام حان ِحني خروِجِه
  اللّه خري ِقياِميقُوم بأَمِر 

  فَيملَؤها باحلَق والعدِل واهلدى
 كما مِلئَت جوراً بظُلم ِطغاِم 

  إذا قام قُمنا واملوفِّق ربنا
 بنصرِتِه ِإنْ راثَ ِحني ِحماِم 

  وإال فنرجو أَنْ يقُوم ِبنصِرِه
 فُروع ِمن البيِت املصوِن نواِمي 

 اإلمام عبد اللّه بن علوي احلداد
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 ..اإلهداء 
 ..إىل العقِْلياِت العالـمية اِإلسالِمية

وإىل قُلوِب املنسوِبني إىل حب آِل البيِت يف 
 ..العالـم

 ..وإىل كُِل متطَلٍِّع ملعِرفَِة احلَق وأَهِله
 ..وإىل أَحراِر امللَِّة املناِصِرين 

 ..هذا الكتاب أُهِدي 

 املؤلف
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ِإمنّا يِريد اللّه ِليذِْهب عنكُم الرجس أَهلَ البيِت { : احلمد للّه القائل 
والـمريب .. والصالةُ والسالم على اَألِب األمثل.. }ويطَهركُم تطِْهرياً 

اً بإذنه وسراجاً وأرسله داعي.. الذي بعثه اللّه باحلق بشرياً ونذيرا.. األكمل
 إني تاِرك ((: سيِدنا ونبينا حممِد بِن عبد اللّه القائل لـمن جاء بعده .. منريا

: فيكم ما ِإنْ تـمسكْتـم ِبِه لَن تِضلُّوا بعدي أبداً أحدمها أثقلُ من اآلخر
د من السماء إىل األرض، وعتريت أهلُ بييت، ولن يفترقا كتاب اللّه حبلٌ ممدو

 رواه الترمذي عن )) يِردا علي احلوض، فانظُروا كيف تخلُفُوين فيهما شحىت
 . زيد بن األرقم

.. وعلى الصحابة األخيار كافّةً.. وصلى اللّه على اآلِل األطهاِر كافّةً
 .إىل يوم الدين.. وِصدِق يِقٍني وإميان.. وعلى من تِبعهم بإحسان

عاصرِة وثـمراِتها الفكريِة والتياريِة والـماديِة وبعد فإنَّ مرحلةَ حياِتنا امل
وما يدور يف ساحتها العلـمية والعملية نظرياً وتطبيقاً قد جعل من ضرورات 
العلـم باألمانة بعثَ الكوامِن الساكنِة يف النفِْس إىل حيِز الواقع، ال تشفِّياً 

ء ا انتصاراً لـمنهج السماوال بهتاً ألحٍد من رموز الواقع وقواقعه، وإمن
ولدعوة خري األنبياء، وصرخةً يف وادي التسيب واالزامية املفروضة على أمة 



  )١٢( 

القرآن، ليتعلـم اجلاهل، ويتذكر الغافل، ويستيقظ النائم، ولتقوم احلجة على 
 .املعاند الرافض

ِشيةَ إجابِته على واألمانةُ اليت أعِنيها هي ما كان يعنيه صلى اللّه عليه وسلـم ع
 :  قال ))إذا ضيعِت األمانةُ (( :  قال)) مىت الساعة ؟ ((: السائل 

: والفطرة تقول، )) إذا وسد األمر إىل غَِري أَهِله ((:  قال )) وكيف ِإضاعتها ؟ ((
رف إننا لو وسدنا أمر قيادِة طائرٍة إىل أحِد ركاا وجتاوزنا مهنِدسيها الذين اعت

 .هلم العلـماء فقد رِضينا بسقوط هذه الطائرة يقيناً يف سحيق اهلاوية 

ِإنا عرضنا األمانةَ على السمواِت { : واإلسالم كذلك يقول لنا عن األمانة 
واألرِض واجلباِل فأَبين أَنْ يحِملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها اإلنسانُ ِإنه كان 

، وكما أَنَّ لألمانة والقيام حبقوقها رجالٌ وتاريخ وثـمرات }ظَلُوماً جهوالً 
؛ فإنَّ لإلضاعة واخليانة رجالٌ وتاريخ وثـمرات، وِلكُلٍّ ِوجهةٌ هو مولِّيها 

 .فاستبقوا اخلريات

 وِعلَّةُ مرحلتنا املعاصرة ـ وقد اجتـمع فيها ركام اخليانات وإضاعة 
ملخدوع على قَبوِل الواقِع والسياسِة املفروضة، األمانات ـ أَنْ نبت اِجليلُ ا

وصار الكلُّ ينظرون إىل ثـمرات املراحل وإفرازاا الفكرية أا حالةٌ أفضلُ 
من غريها، وال يتكلفون عناء دراسِة املرحلة بعد األخرى من خالل مقاييس 

 .إلسالم عن مفهوم األمانة وأشكال إضاعتها ا



  )١٣( 

ياِت معلومةٌ يف كتب السنة، كرفع األمانة، ومقاييس اإلسالم عن املرحل
وقبض العلـم، وتأمني اخلَؤون، وختوين األمني، وقطع األرحام، وفُشو الربا 
والزنا، واخلتل بالدين، وتغاير العلـماء كما تتغاير التيوس يف الزريبة، 
وشرب اخلمر وتسميتها بغري امسها، والـملْك العضوض، ونقْض عرى 

م، والتـمهيد للدجال بإشاعة أفكاره ومنهجيته الدينية املادية اإلسال
، وكراهية آل البيت النبوي ثـم أذيتهم، وهذه املقاييس ال ))علـمنة الدين((

 ِرزبِة األحداِث تبزمٍن معٍني أو معلوم ؛ لكنها عند مقارنِة ومشا ِحدتت
حتها من احلياة العامة واخلاصة، وتاُألطُِر للباحث موقع من داخِلها أبعاد دد

السياسيِة واالجتـماعية املتحركِة يف ساحة الدين والدنيا، ومبثل هذه 
املقاييس تقْرأُ السنةَ قراءةً واقعيةً متحركةً حبركة الزمان ورموزه، باعتبارها 

 .مقاييس من ال ينطق عن اهلوى  صلى اللّه عليه وآله وسلـم 

البعِض من هذا التعليِل والتحليل فاعلـم أن هذه وإذا ما رأيت امتعاض 
األوعيةَ املمتِعضةَ هي وأمثاهلا منتفعون بعماية اخلَلِْق عن املقاييس، وهم أيضاً 

  ))صلصال((أصحاب التعليالت املطاطية اليت حتول الكتاب والسنة إىل 
ماِت ىل اَألماراِت والعاليتشكل بتشكُّالت الزمان والـمكان، غري ملْتِفِتني إ

 .فذَرهم وما يفترون .. الدالَِّة على مواقع اخليانات

إنَّ هذه الدراسةَ اليت بني يدي القارئ ال تـمت إىل الواقع املتحرك بِصلَة، 
وال تعبر عن جهٍة بعيِنها، وإمنا تـمت إىل اإلسالِم ذاِته، عندما يكون على 
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ة باألمر حقيقته يف احلياة، وتِنيعن اجلهة املع ربع- أَنْ يكون األمر عندما جيب 
 . وال غري -بيدها 

وكان بودي أن أجعلَ املعاجلة هلذا األمر مشوليةً، كما هو حال أهله وحال 
 .دعوة صاحب األمر صلى اللّه عليه وآله وسلـم، وكذلك حال اإلسالم

تعاقبة قد خدمت االحنراف ولكن ال جمال لذلك اآلن، فالـمراحل امل
وعددت مناذج العبث يف داخل اإلطار اإلسالمي فضالً عن مناذج العبث اليت 

 .وردت من خارجه 

وليس يف اإلسالم عبثٌ وال العبثُ من مبادئه، ولكنه عبث األصابع اليت 
خاطت األقنعة وفَصلَِت القُمص واجلالليب حىت جعلت ِلكُلِّ جمتـمٍع 

 ما يناسبه من احلكم والدين والسياسة، فتحول اإلسالم يف مقبوٍض منقوٍض
وهوٍس وعبادٍة .. قلوب أهِله إىل أطماٍع وحدوٍد وسدوٍد ومعاجلِة أوضاع

 ..للـماِل واحلكِم واإلبضاع

واجلميع يف أَمس احلاجة للـمعاجلة الصحيحة واندمال اجلراح، وال ميكن 
 .ملعاصر مقنعاً بأقنعة الدجال وعساكرهالتحقق ذا ما دام العقل اإلسالمي ا

وأقنعةُ الدجال ليست حميطةً بالعقل اإلسالمي املربمج، بل هي أيضاً حميطةٌ 
بأهل األمر من منسويب أهل البيت النبوي وأتباعهم وحمبيهم ؛ ألن فتنة 
الدجال عالـميةٌ، ودعوةَ آل البيت النبوي عالـميةٌ أيضا، والصراع بني 

ة النبوة ال ينفصل عالـميحىت يقضي اللّه أمراً كان مفعوالِة الدجال وعالـمي . 
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 د ((وها قد ظهرتحةُ النظاِم املوعالـمية التهيئة للدجال.. )) عالـمي ..
 فأين عالـمية أهل بيت النبوة ؟

لقد تشتتت عالـميةُ أهل البيت بني املنهجياِت املتنوعِة واالنتـماءات 
ة، وذابوا بني سراديب الوظائف واخلدمات أو حتت أستار اخلمول املرعو

 .والصمت واالفتخار بالذاتيات 

وكما توجه القوى الفاعلةُ أَدق أجهزِتها إىل مواقِع األسلحة والكيماويات 
لتالحق نشاطَها وحتاصر رموزها خشيةَ امتالك قرارت احلرب ؛ فهي أيضاً 

  خشية )) رموز وسالالت أهل البيت الطاهر ((ابعها حنو توجه عيونها وأص
فاإلسالم قوةُ احلق اليت ال تغلب مىت كان بيد أهله، . امتالك قرار اإلسالم 

واإلسالم بيِد غِري . واإلسالم أيضا ورقة العبث املرعب مىت كان بيد غري أهله
لك، ولـم أهِله عبٌء ثقيلٌ على املسلـمني والعالـم، وقد صار اليوم كذ

يبق له غري احلفظ األزيل الذي ضمنه اللّه للدين، فمىت يكون اإلسالم بيد أهله 
آل ((ليخرج العالـم من كابوس الدجل والدجاجلة ؟  لقد بذل العديد من 

 جهودهم عرب مسرية التاريخ لضبط مسرية العالـم حتت الراية ))البيت النبوي
 ذلك، فكان األمر كما كان، وللّه الواحدة، ولكن األقدار األزلية رمست غري

 .ئذ يفرح املؤمنون بنصر اللّه، ينصر من يشاء األمر من قبل ومن بعد، ويوم

ولكن الرموز احلية من هذا البيت املبارك لـم تقف عند حد االستسالم، 
بل نشطت عقول رجاهلا يف حد اإلمكان لتعاجل أوضاع األمة مبا يتالئم مع 

ه، فتحركت مجاعة هناك ومجاعة من منسويب آل رحابة اإلسالم ومشوليت
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البيت هنا، وتفرقوا يف أفجاج األرض هاربني من الظلـم مصارعني له 
 .ولرموزه بصورة وأسلوب أكثر نفعاً وأجدى أثراً وتأثرياً 

فجاءت على أيديهم املباركة عالـمية الدعوة ومشولية السلوك واألخالق، 
مشوالً دعوةُ آل البيت النبوي وكان من أكثرها عالـميةً وأوسعها 

حبضرموت، هذه الدعوة اليت اختذت شعار احلكمة والـموعظة احلسنة بديالً 
عن املزامحة والصراع، فأَثْرت عالـميةَ الدين ومشوليةَ الشريعة، وحافظت 

 .وازن األمة وسالمتها من الوقوع يف أَتون الفناء واهلالك على ت
هل عصرنا خصوصاً من منسويب هذه املدرسة وهذا ما أردنا أن نبسطه أل

النبوية، املدرسة اليت كان رجاهلا األوائل يضرب م املثل األعلى يف العلـم 
والعمل واإلخالص والورع، دون شهادٍة حيملوا وال وظيفٍة يباشروا، وال 
عمالٍة دنيويٍة يستثـمروا، بينما صار املنسوبون امساً إليها يف عصرنا ال 

لـمون من أنباء من سبق إال النقائض املتنوعة، وحىت صار أحدهم يتصبب يع
عرقاً أمام أقرانه إذا علـموا أنه منسوب لـمدرسة حضرموت، أما أضداده 

إذ صار أكثر املنسوبني إىل مدرسة حضرموت . فحاله معهم أدهى وأمر  
ضرموت يطالب اجليل بإعادة النظر كليةً يف مسألِة سالمِة اعتقاد السلف حب

مستتبعاً برامج النقض والقبض اليت خلخلت ضوابط األمة اإلسالمية كلها، 
وأقحمت اإلسالم بعد أن صار بيد غري أهله يف أتون التسييس والعمالة 

 .العالـمية 
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وسوطاً يلِْهب ظهور املنتسبني إليه .. ال متبوعاً.. وا صار اإلسالم تابعاً
 والنصرانية من خالل برامج األنظمة كي خيدموا بيوت املال اليهودية

االزامية التبعية، سياسةً واقتصاداً وتربيةً وتعليماً وإعالماً ومواقف حمليةً 
 .وعالـميةً 

إن الغرض األساسي من هذا الطرح التحليلي جس نبِض املنسوبني 
لـمدرسة البيت النبوي، ومدى إمكانية تالمحهم الواعي، خصوصاً من 

 فشلَ احللول العالـمية والـمحلية املطروحِة يف ساحة العمل، أدرك منهم
ومن شِهد تخبطَ القوى التبِعيِة يف وضع الربامج الدينية املشطورة والدنيوية 

 ليمنحهم هذا )) فَرق تسد ((املأجورة ؛ الستـمرار تنفيذ السياسة العالـمية 
لـمنسويب مدرسة أهل البيت التالحم دفعةً أخالقيةً جديدةً تضمن 

حبضرموت والعالـم إعادة ترتيب منهجيتهم اإلسالمية العالـمية على 
اعدها، وتدفعهم من حضيض االنتـمائية السياسية والفكرية واالقتصادية قو

واإلعالمية املربجمة إىل مستوى األمثلة القرآنية العالية، اليت مَألِت العالـم نوراً 
 .وإمياناً ويقيناً 

إن العالـم على حافَِّة هوٍة خطريٍة تتضافر فيه قوى الشر على طمس 
املعالـم األساسية للدين والشريعة اإلسالمية إكماالً لـما سبق هلا أَنْ حققته 
يف حميط العالـم اإلسالمي من ضرب مواقع املدرسة التربوية األبوية، 

 . مستخدمةً أحدث الوسائل وأخبث العقول 
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ـم علـم اليقني أن مكر األعداء لن يتجاوز كيدهم ومع أننا نعل
ألنفسهم، وأن اللّه سبحانه وتعاىل لـم يأِْت باإلسالم إال ليبقى معززاً مكرماً 

كننا نرى أن احلجة لن تقوم إال بالبيان، ِليهِلك من هلَك عن بينٍة ويحيى ؛ ول
ب لـمن علـم شيئاً أن يربزه من حي عن بينة، ومبقدار مكر املاكرين جي

للـمخدوعني، فغاية ما حل باألمة أا خدعت، واخلداع ال زال على أشده 
 .وبأساليب ال يعرفها إال القليل

وبرغم أن هذا الطرح جديد على مدرسة آل البيت حبضرموت خصوصاً 
من حيثيات األسلوب والتحليل ومشولية الرؤية، إال أنه ضروري والزم وحنن 
خناطب جيلَ املدرسة احلديثة، جيلَ الدراسات والبحوث والتحقيقات وجيلَ 
النظريات، إذ إنَّ قواميس عصرنا الفكرية ترى جدارتها العالـميةَ نابعةً من 

ليل، حىت استطاعت ِخداع اجليل اآلخِر قُدرِة مدارِسها على التحليل والتع
 . عنها والـمتأثر ا 

 .. يبرز أَثَر املناصرة. .فعسى بأسلوب املعاصرة

 ..وهو حسيب ونعم الوكيل.. واللّه من وراء القصد
 

  املؤلِّف
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 آل البيت عموماً ومنهم منسوبومدرسة آل ((إنَّ عنصر التحدي بني دعوة 
يني ـ  وهم اليهود والصليـبية  وبني أعدائها التارخي))البيت حبضرموت 

واالستشراق ومن دار يف فلكهم وسار على خدمة منهجهم ـ يكمن يف 
  .)) العالـمية ((مسألة 

إذ ثَبت بالربهان القطعي والنص الشرعي أن العالـميةَ احلقَّةَ هي عالـمية 
 دعوة اإلسالم، ال عالـمية النظام الكافر، كما أن السالم ودعوة السالم هي

اإلسالم والـمسلـمني، وليست تهوكاِت التكَتالت العالـمية وال عناصر 
 .الكفر واالبتزاز واحلروب 

والقرآن والسنة وما تفرع من خدمتهما أصوالً وعقائد وتربيةً وأخالقاً ولغةً 
وِسيراً وما شاكل ذلك من علوٍم سياسيٍة واقتصاديٍة واجتـماعيٍة وتربويٍة 

 . الدستور العالـمي لصالح العالـم أمجعيعترب

وثـمرات االختراِع واالكتشاِف والتطورات العلـمية يف كافة جماالا 
ثـمرةٌ من ثـمرات اإلسالم ودعوته العالـمية الشاملة، وا تقوم احلجة 
على الكافرين والـمعاندين الذين وظَّفوا هذه الثـمرات اإلنسانية الناطقة 

 جل وعال، وصدق نبوءة رسوله اخلاتـم لـمحاربة اإلسالم بتوحيد املوىل



  )٢٠( 

اِته ومسخ معالـمه وآثاره يف العالـم، بينما صالح العالـم واستقراره ذ
 وطٌ بتوظيِف كافَِّة الطَّاقاِت اإلنسانية املتاحة لتنفيذ هذا الدستور العالـمينم

 .ترسيخه واستقامة قناته، ألا لـم ختُلَق إال ألجله ويف سبيل 

لكن العدو التارخيي لإلسالِم يقُض مضجعه ويهز أوصالَه أن يرى العالـم 
قد أدرك هذه احلقيقة أو توجه حنو فهِمها، ولذلك فربنامج العدو هو بذل 
كافِة اجلهود والطاقات واألموال والقدرات يف سبيل التعمية الفكرية 

ة ؛ ليظلَّ العالـم كلُّه تبِعي التصوِر والسياسية واالجتـماعية واالقتصادي
نعرات والصراعات والتطَور، بل وتفرض احلروب والـمنازعات وتثار ال

ِلتصب مبجموعها يف قالٍب يعود عائده على الربامج العالـمية للتعمية، 
لـم الشيطان، اون احلاكمون احلالـمون حفِْعيدون كافةَ ويستثـمره النن

 .امللِك الواحِد الدياّن .. الطاقاِت لـمحاربة شريعة الرحيِم الرمحن

لقد مرت على أمة اإلسالم مراحلُ عديدةٌ وهم بني املرحلة واألخرى 
يعركُونَ أَعينهم ِليروا حلـم اإلسالم احلق حقيقةً ماثلةً يف الواقع 

وِمه االجتـماعي؛ لكنهم ال يفتحون األعنيمس منافيح ودغَ العإال وقد أَفْر 
ودخانَ عماياِته على الواقع والقواقع، وبأسلوٍب ووسائلَ أكثر تطَوراً من ذي 

 .وصمت اجلميع .. قبل

 هم أيضاً جزٌء ال - ِمن منسويب مدرسة آل البيت -وحىت من نعِنيِهم هنا 
لسموم احملرجة، بل ومن حيث ما يتجزأُ من ضحايا هذه العمايات املربجمة وا



  )٢١( 

كان هؤالء يكون أَثَر التعِمية على الواقع أشد أثراً وتأثرياً، ليذوب اجلميع يف 
 .فنجان العالقات املفروضة على احلياة 

 ومع هذا وذاك فقد ظل العديد من منسويب هذا البيت املبارك 
ون يف مواقع متفرقٍة من  حيافظ- وبغريزة الفطرة اليت أودعها اللّه فيهم -

العالـم على أمناِط تربيتهم األبوية وأخالقهم النبوية ومواريث شريعة اإلسالم 
النقية متجنبني الشرور واآلثام، ومبتعدين عن االحتكاك واالصطدام، حيث 

ِجدةُ األعداء ِلييغراً رمسياً قد علـموا أن االحتكاك واالصطدام هو بربوا منه م
 منسوبو آل البيت ((ثاث عناصر التأثري بني عِشيٍة وضحاها، ومن هؤالء الجت

  .))النبوي حبضرموت

 لقد ظلت)) وتمرضخالل مرحلة الصدر األول لإلسالم وما يليه )) ح 
جزءاً ال يتجزأ من أصقاع الدولة اإلسالمية املؤتـمرة بأمر اخلالفة وظلت 

ي تتجاوز التقَلُّباِت املتعاقبة وتتكيف كذلك على حميطها السياسي والعلـم
معها، حىت برز فيها مظهر مدرسِة آل البيت الـنـبـوي يف القرن الرابع 

 .اهلجري على يد اإلمام املهاجر إىل اللّه أمحد بن عيسى 

ومنذ ذلك احلني صارت السيادةُ الفعليةُ ألتباع هذه املدرسة وشيوخها، 
عارضة والـموافقة، وكان هذا بشري وانطوت فيها كافة املدارس امل

 .عالـميِتها ومشوهلا 



  )٢٢( 

ِإنَّ القاعدةَ األساسيةَ اليت وضعها رجالُ هذه املدرسة ساعدت كافةَ 
أعالِمها على امتصاص اهلجمات اخلطرية واحتوائها، وختفيف أثرها املباشر 
مبستوى من الصدق والصرب والتحمل والزهد يف حطام الفانية، والبعد عن 
منافسة أو مزامحة أهل الدنيا يف ِجيِفِهم اليت ينهشونَ أوصاهلَا وينهش بعضهم 
بعضاً يف سبيل امتالكها واالستعاضة عن هذا احلطام إىل دولة النصح 
واإلرشاد والتربية والتعليم والدعوة إىل اللّه باحلكمة والـموعظة احلسنة، 

موع ثابٍت ومنهٍج علـمي صامت مبنهٍج سلوكي ِلي. 

 العلـم والعمل واإلخالص ((استطاع هذا املنهج القائم على دعائمه األربع 
 بفضٍل من اللّه وتوفيقه من إقامة الوجه املشرق لإلسالم يف كثري ))والورع 

من بالد العالـم بعد أن كاد نوره الروحي أَنْ ينطفئَ بصرخات احلروب 
والكراهية ركية الضاربة بسيف احلقد واالنتقامات والتحديات وبالدعوات احل

 .لكل خمالف ومعارض 

وهنا يعترض املعترضون، ويتساءل املتسائلون عن دور هذه املدرسة يف 
السياسة واحلكم والدعوة إىل اجلهاد يف سبيل اللّه، إذ ما تستقيم املعادلة يف 
 اتـمع اإلسالمي، ويلتقي طرفا الدين والدولة، واإلجابةُ عن هذه
االعتراضات والتساؤالت قد وردت ضمن ما سبق بيانه وحتقيقُه جممالً، 
وزيادةً على ذلك ينبغي أنْ يعلـم أَنَّ هذه املدرسةَ النبويةَ األخالقيةَ لـم 
تترك السياسةَ ومحلَ السالح جهالً بشؤوا وإسقاطاً لفرضيتها ووجوا، 

الكتاب والسنة  بعلـم - بعد اجتهادهم الدقيق -وإمنا استعاضوا 



  )٢٣( 

وثـمراما العلـمية والعملية، وخدمِتهما يف األمة دونَ التعرض لعناصر 
الفنت واإلفتان، الذين يشتغلون بالـموت واحلياة يف سبيل امتالك قرار احلكم 
ويؤلِّهون هذا املقام ويقدسونه مبا ال يتناسب مع مستوى إميام باحلاكم احلق 

 اجتثُّوا عناصر احلق واإلميان يف سبيل الوصول إىل سبحانه وتعاىل، بل رمبا
ا موقع القرار ذاته، وتاريخ األمة اإلسالمية أعظم برهاٍن على ما ذكرناه هن

 .وما سنذكره إن شاء اللّه تعاىل 

 يف ))الفتنة((إن ثوابت العلـم والتجربة وشواهد الكتاب والسنة تشري إىل أن حمور 
 مواقع القرار ((قيام الساعة يكمن يف حرص املفتونني على األمة من أول عصرها إىل 

 صلى اللّه عليه - وحب االمتالك، بل كانت إشارات املعلـم األعظم ))واحلكم 
 مع - صلى اللّه عليه وآله وسلـم - بارزةً للعقالء عِشيةَ تحدِثِه -وسلـم 

 :أصحابه عن احندار األمة آخر الزمان يف ظلـمات ثالث

انِتقاض عرى اإلسالِم عروةً عروةً أولُهن نقضاً احلكم وآِخرهن  : وىلاأل
 .الصالة 

انصراف العلـم عن أهله، إن اللّه ال يقبض العلـم قبضاً وإمنا  : الثانية
 .إخل ..ينتزعه من صدور الرجال 

 األمر  إذا وسد((: وكيف إضاعتها ؟ قال : تضييع األمانة، قيل  : الثالثة
 .  ))إىل غِري أهله 



  )٢٤( 

وهذه احملاور الثالث هي أصل الظلـمة يف مسافات احلياة كلها، وهي اليت 
فَوجت للعالـم اإلسالمي هذا يف مراحل متعاقبة، ومن خالهلا نفَذَ العدو إىل داخل 

 .احلظرية اإلسالمية، وبارك ألمة القرآن تقَدمها األجوف وحضارا اخلرقاء 

 كان قرار مدرسة آل البيت يف حضرموت قراراً حكيماً، بل وعظيماً يف كافة لقد
إن مثل هذا القرار املوصوف باحلكمة عندنا وبالعظمة ال يستهوي . املستويات 

طائفةً كبريةً من الناس، وال تستسيغه عقولٌ ذات وزٍن واعتباٍر، ألنه من وجهِة 
ري، وال ميثل املفهوم الشامل للدين والدولة، بل نظِرهم قرار قاصر األثر، حمدود التأث

 احلكم والعلـم، فهو من هذا ال ميثل األملَ املنشود يف اإلسالم من اجتـماع راية
 .الباب قرار قاصر وضعيف، وهكذا يعتقدون 

لكن مدرسةَ منسويب آل البيت النبوي حبضرموت ويف غريها من بالد 
االنفعاالِت اللفظيِة والتصوراِت الذِّهنيِة لن العالـم تعلـم علـم اليقني أن 

تصنع يف الواقع شيئاً إن لـم يكن معها موقف شجاع يعادل موقف السلف 
 .الصاحل عشيةَ اختاذ القرار 

إن املتطلعني إىل املراكز والسلطة واحلكم واالمتالك يظنون أن سياسة 
اجلماعات هي حتريك اجليوش وامتطاء املراتب وتثوير العواطف وتكييل 

العنصر الفعال يف إقامة اتـمع اإلسالمي قدمياً وحديثاً، ولرمبا كان هذا 
الظن سليماً يف حدوٍد ال تتجاوز عصر الرسول وصحابته، أما ما بعد ذلك 
فالتاريخ يربهن أن أولئك الرعاة والدعاة ومعهم مبادؤهم وآراؤهم اليت 



  )٢٥( 

 قد ذهبوا، ولـم تبِق األيام والليايل صاغوها بصيغة اإلسالم قد ذهبت كما
 .هلم من باقية، وبقي اإلسالم هلم جمسداً يف صورة أخرى 

إنَّ عرضنا لـموقف مدرسة آل البيت ال يعين تفضيلَ منهجها على منهج 
اإلسالم الذي يدندن عليه األدعياء، بل إننا نذَكِّرهم دائماً أنَّ منهج اإلسالم 

، ومنهج أهل البيت هو منهج اإلسالم ؛ لكنا ندِرك هو منهج آل البيت
ونعلـم أَنَّ أي قراٍر اختذَه آلُ البيت ويتخذونه ال يكون إال لـمصلحة 

 .اإلسالم والـمسلـمني ولو كان هذا القرار ال يرضي طائفةً من الناس 

إن أصلَ ومنبع هذا القراِر احلاسم ليس بدعاً وال جديداً حبضرموت، وإمنا 
هو تكرار بصورٍة أخرى لـمواقف تارخييٍة عاصرها اآلباُء من آل البيت 

 .النبوي يف العصور السالفة 
 أمام تقَلُّباِت )) لطوائف املسلـمني ((لقد اقتضت قراءةُ املواقِف التارخيية 

احلياة السياسية، وعند تعرِض الكثِري من آل البيت الستعادة ضوابط القيادتني 
 إىل أيديهم ؛ اقتضت ظهور سلِبياٍت خطرية ومواقف ))دين والدولة  ال((

ا منذرة بتخاذل الكثري، بل وجنوح البعض إىل معسكرات العصبية والقبلية، مم
أدى إىل إضاعة املنهج اإلسالمي ووقوع األمة يف امللك العضوض وفصل 

 . الدين عن الدولة 

م قائماً ورمز الدين ظاهراً، وكان البد من التضحية ليظلَّ علـم اإلسال
فجاءت تضحية اإلمامِني العلـمِني سيِدنا اإلمام احلسن وسيدنا اإلمام 

 .احلسني بقرارين خطريين يف بناء املواقف الفكرية 



  )٢٦( 

هو موقف اإلمام احلسن الذي ضحى يف سبيل وحدة : الـموقف األول 
ٍر إسالمي آخر، األمة بالسلطة ومركز القرار لتنتقل إىل سلطٍة ومركِز قرا

 .واحتفظَ لنفسه وألتباعه باإلسالم عقيدةً وسلوكاً وتربيةً 

هو موقف اإلمام احلسني الذي اخترب طوائف املوالني :  املوقف الثاين 
وحشرهم يف مِضيِق التجربة وميزان االختبار ليكشف بذلك تضافر اجلميع 

ب احلق وأهله، األوسع من الناس الذي يرضى بالواقع ولو كان على حسا
وأن التعاطف مع آل البيت ال يرتقي إىل مستوى التضحية، بل يقف عند حد 

 .الوالء، والتصلية، واالستـمداد

ومن هذيِن املوقفِني الكبرييِن نضج قرار املنهِج األصلي لـمدرسة آل 
البيت، ومنهما تفرعت مواقف كثريةٌ ودعوات خطرية، كان ِمن أمهِّها يف 

تصو ر عنه بالتصوف، وهو املوقف اإلسالمياِر الزهد املعبيت ِرنا بروز
األخالقي يف وجه املنازعني احلق وأهله، وكان من رواد هذه املدرسة اإلمام 
علي زين العابدين، واإلمام جعفر الصادق، واإلمام حممد الباقر، واإلمام علي 

الفقر إىل اللّه واجتهوا إىل العناية العريضي، وكل هؤالء األئمة رفعوا شعار 
بالعلـم والعمل وزهدوا يف حطام الدنيا ومراتبها السياسية، ومع هذا االجتاه 
لـم يسلـموا من األذى ولـم تترك هلم اختيارام، وظل حركيو اإلسالم 
يالحقوم وأتباعهم يف كل مكان، ولـم يسلـم من هذه املالحقة حىت 

 الذين احتفظوا يف أحرج العصور واألزمنة بوالئهم آلل علـماء امللة األثبات
البيت ولـمدرستهم، كأيب حنيفة، واإلمام مالك، واإلمام الشافعي، واإلمام 
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ن أمحد، ومن هؤالء من عذِّب يف شأن انتصاره آلل البيت وحبهم ومنهم م
للسلطة حىت اتهم يف دينه وعقيدته، ومنهم من ضعفَته أقالم احلفاظ املوالني 

 .صار ال يؤخذ عنه العلـم وال يعتد به عند نقله علوم احلديث 

وترسخت من هذا املنفذ اخلطري منطلقات الفصل بني علـم العالـم 
 .املستظل بظل السلطان، وبني علـم العالـم املتجرد للّه 

ولـم يأت القرن الرابع اهلجري إال وقد اشتبكت أمور املسلـمني 
الدين، وظهرت على مسرح احلركة والتأثري قوى إسالميةٌ وكثرت الفنت يف 

جديدةٌ حتتكم إىل القوة، وتنازع املنازعني أطماعهم وتنقل من أزمة الفصل 
بني الدين والدولة إىل منازعة يف الدين ومنازعة يف احلكم، ومع كل مرحلة 

 الصراع واالختالف، وتنخر يف جسم الدولة اإلسالمية وأخرى تتوسع رقعة
ملتنازع عليها كما تتوسع دائرة أطماع الطامعني، وأساليب الدخالء على ا

اإلسالم والـمسلـمني يشعلون الفنت ويلهبون محاس الطوائف والفئات 
 .ليوهنوا صرح اإلسالم الشامخ ويضعفوا قوة اإلميان الراسخ 

ولكن مع هذا كله فأهل العلـم األثبات ظلوا جبانب مدرسة أهل البيت 
واخلمول يف مسائِل احلُكِْم والصراع على مراكز القرار، النبوي ي تمونَ الصِثرؤ

ويف املقابل يعتنون بالعلـم وحيافظون على رسم القواعد الصحيحة لـمدرسة 
األخالق النبوية ويتوارثون هذا املوقف من داخل حماورهم اخلاصة حىت صارت 

 :تقيم على أسٍس ثالث  لـمدارس إسالميٍة عديدٍة تسهذه احملاور منهجاً
 . الوالء آلل البيت النبوي دون منازعة أحد -١



  )٢٨( 

  .)) مذاهب أهل السنة واجلماعة (( األخذ بالـمذهبية الفقهية -٢
 . التصوف اإلسالمي كمدرسة أخالقية -٣

وليس بغريٍب اليوم أن نرى يف واقع احلياة املعاصرة مناذج اإلنقالب 
ركية املنتـمية إىل اإلسالم حتت مسمى الفكري السياسي لغالب القوى احل

 أن يتِخذُوا ذات االمتداد الطبيعي للقوى احلركية التقليدية سلطةً ))الصحوة((
 . آل البيت، املذهبية، التصوف : وتياراٍت يف حماربة احملاور الثالث 

أن : والفرق بني املوقفني موقِف احلركيني التقليديني واحلركيني املعاصرين 
 احلركة السياسية قدمياً كانت تنبع من املصاحل الذاتية للقوى املتحركة، دوافع

وهي املستثـمرة هلا، وأما دوافع احلركيني املعاصرين فمتشعبةٌ ومتنوعةٌ منها 
 من مصاحلَ مشتركٍة مع أكلة ما ينبع من مصاحلَ ذاتيٍة قاصرٍة، ومنها من ينبع

 :القصعة، ولكن اجلميع يشتركون فيما يلي
الرفض املبطن الستعادة آل البيت النبوي موقعهم الصحيح يف البنية  -١

 .الفوقية 
 اختاذ احلزبية والتيارية والربامج الدينية املشطورة منهجاً حتت مسمى -٢

 مبا يتضمن التعمية الفكرية ))الكتاب والسنة، والفرق الناجية، والسلفية((
ار التخبط والعشوائية يف لضحايا اإلعالم املعاصر عن معرفة احلق، واستـمر

  .)) ديناً ودولةً ((مسألة استعادة موقع اإلسالم إىل احلياة 

واالستثـمار النهائي يف هذا التخبط التياري والفئوي الديين يعود 
 سواء أدرك احلركيون هذا األمر أم لـم ))العالـمية املاسونية((لـمصلحة 



  )٢٩( 

لعدو األصلي للنماذج الثالثة، وكل من يدركوه، فالعالـمية املاسونية هي ا
 فهو يشارك بوعٍي أو ))أهل البيت، املذهبية، التصوف((حارب هذه النماذج 

 :بغِري وعٍي ببناء دولة الدجال العالـمية، حيث ال عالـمية إال بصورتني 
 .عالـمية اإلسالم ممثالً يف صورته األصلية املنعدمة على الواقع ) ١(
املاسونية ممثلةً يف التهيئة السياسية والدينية واالقتصادية عالـمية ) ٢(

 .القائمة اليوم بكل أشكاهلا املتنوعة، تـمهيداً لعالـمية الدجال 
 



  )٣٠( 
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كلُّ الدالئل الشرعية تشري إىل أن لإلسالم مستقبالً عالـمياً قادماً، 
لك مستقبلٌ عالـمي قادم للدجال، وبني هذين املستقبلني ينقسم الناس وكذ

إىل معسكرين أساسيني، معسكٍر كافٍر ال إميانَ فيه، ومعسكٍر مؤمٍن ال نفاق 
وال كفر فيه، واخلَيرون يف كل زماٍن يسألون اللّه تعاىل أن يكتبهم من أهل 

مية، ولكن معسكر الكفر معسكر اإلميان ليشاركون يف إقامة دولة العالـ
والنفاق هو املعسكر الظاهر املتحرك والـمسيطر قبيل ظهور العالـميتني 

كلُّ فتنٍة منذ خلق اللّه العالـم إمنا هي على حميط السياسة والدين واحلياة، و
 .تصنع لفتنة الدجال 

ومن ظواهر هذه السياسة املنحرفة بثُّ التعميات الفكرية والسياسية 
واإلعالمية والتربوية والتعليمية على مسألة عالـمية اإلسالم والثقافية 

 .والـمستقبلية حتت دعوة آل البيت 

والـمعِنيون باألمر يف كال املعسكرين هم أكثر الناِس فهماً وإدراكاً 
ومالحقةً هلذا الشأن وعالماته، ففي معسكر اإلميان ال تنطوي تعِميات الكفر 

هناك طائفةٌ من املسلـمني تبقى على أمر اللّه ال والنفاق على اجلميع، ف



  )٣١( 

يضرها من خالفها بينما ترتلق طوائف ومجاعات وتيارات وأنظمةٌ يف أَتوِن 
 .هذه التعمية وتصري بوقاً هلا 

وأعظم املعِنيني باألمر يف معسكر اإلميان هم أهل البيت، وأما يف معسكر 
ليهود، وهلذا تصبح مسألةُ سيادِة آل البيت من الكفر فالـمعنيون باألمر هم ا

جهة اإلسالم وسيادة اليهود من جانب الكفر هي حمور الصراع على 
العالـمية، والتعميةُ السياسيةُ يف العالـم بكافِة صوِرها وأمناطها إمنا ختدم 

 .العالـمية ادةَ اليهودية سي

عة وأمناطها املثبتة يف والتبصرةُ السياسية يف العالـم بكافة صورها املشرو
دعوة اإلسالم إمنا ختدم سيادة البيت النبوي، واليهود عالـميون، وعداوم 
لألنبياء عالـمية، وكذلك هم أعداء النيب اخلاتـم حممد صلى اللّه عليه وآله 
وسلـم وأعداء ذريته والـمنتسبني إليه من سالالته، ولرمبا قبلوا اإلسالم 

هم ؛ ولكن على أَلِْسنٍة وتطبيٍق غِري آل البيت النبوي ؛ كمبدٍأ وديٍن ممثٍل لدي
ألنَّ اليهود وقد يأت هلم اإلمكانيات مبا لـم يتهيأ لغريهم ال يتورعون أن 
يرضخوا اإلسالم وقد انتِزع من أهله ليسري يف فلك السياسة العالـمية، 

البيت النبوي، فحيثـما كان اإلسالم املشطور موجوداً وليس فيه موقع آلل 
 فاليهود هناك يعملون، وحيثـما كان أهل البيت موجودين بثقلهم العلـمي 

 فاليهود هناك ضعفاء مستذَلُّون - ال الفكر السياسي املفروض -والعملي 
يتآمرون وخيططون، وحيثـما ظهرت مؤسسات النظام العالـمي اإلنسانية 

 ظهرت زوايا وأربطةٌ م وأهله، وحيثـمافهناك سياسة اليهود على اإلسال



  )٣٢( 

وجمالس دعوِة آل البيت فهناك أنفاس اليهودية العالـمية وجندها املسخرين 
 .حمبوسة وخمروسة

إن أخطر ما ختطط له اليهودية العالـمية أن تطوي صفحات آل البيت 
النبوي، وتضيق دائرة تأثريهم يف الواقع واحلياة، وتعمل بواسطة جنودها 

 جتهيلهم باحلياة وعزهلم عن مواقع التأثري فيها، ومؤسساا على استـمرار
وأن حتيطهم بسياج من احلذر والشك والريبة ليستـمر فقد الثقة فيما بينهم 
وبني عموم ضحايا اإلعالم، إضافةً إىل احتواء أبنائهم وأجياهلم ليظلوا ذائبني 

 .يف مياه الوحل االجتـماعي املفروض على العالـم 

اجلميع أن مراكز الدراسات االستشراقية قد اعتنت وليس سراً أن يعلـم 
 ومشجرات مواليهم )) مشجرات انتساب آل البيت ((بصفٍة خاصٍة بـ 

وأتباعهم، لعلـم أولئك أن هناك من يظهر من آل البيت النبوي ميلؤها عدالً 
 .كما ملئت جوراً 

 املوالني إذن فالبد من مالحقة هذا احلدث والتعمية الثقافية وجس أنفاِس
والـمحبني هلذا املستقبل القادم، وجتنيد كافة الطاقات الفكرية والسياسية يف 
طرح البدائل اإلسالمية القادرة على صرف نظر العالـم أو خمدوعيه عن هذا 
احلدث املنتظر، فسياسة الرضا بالواقع أمر البد من قَبوِله وتربيِة أجياٍل عليه 

فة وسائل رس آل البيت ومن آمن حبقهم بكاوترويِض العلـماء ومنسويب مدا
 . الترويض، ومن لـم يتروض فهناك بديلٌ أنفع وأجنع 



  )٣٣( 

إن العدو يعمل جبد واجتهاد، ومنذ عصوٍر وأزمنٍة خلت، ال جهلَ وال 
 .حنن املسلـمون .. سطحيةَ إال عندنا

وما استطاع العدو والـمبغض تركيع اإلسالم داخل مدن اإلسالم 
صمه ليصب يف جمرى املسيخ الدجال إال ألننا يف كافة األحوال نعاجل وعوا

األمور ونقرأ احلوادث مبنظور السطحية والتواكل، وهذا ليس من ديننا وإمنا 
هي من خمادعات العدو املسيطر على ثقافة األمة وإعالمها وتربيتها وتعليمها 

تناقضات االعتقادية يف األمة واقتصادها، بل والـمدبِر مبكِر ودهاِء سياسِة ال
 .ة الدجال املنتظر الواحدة ليجهز اجليش األخري يف محل

لقد أبدعت مدرسةُ االستشراق والصليبية منذ بداية مرحلة االستعمار 
وتقسيم تركة الرجل املريض يف صناعة وتركيب العقليات اإلسالمية املتناقضة 

سلـمة املنتحرة يف سبيل يف دينها، وأبدعت يف صنع وتركيب العقليات امل
التغيريات االجتـماعية والسياسية كالشيوعية واإلحلادية حتت مسميات 

 .والدميقراطية .. االشتراكية

كما أبدعت يف صنع العقليات املسلـمة الداعية إىل التطور الغريب والتحلل 
ة، األخالقي وحترير املرأة على الصورة البشعة القاضية بتعطيل وظائفها األزلي

وأبدعت بعدة وسائل ماكرة من صنع اإلنسان املسلـم االزامي الغثائي 
ي ليس له هم أكثر الضعيف، الذي ال يعلـم أكثر من حاجاته الغريزية والذ

 .من إشباعها 



  )٣٤( 

إن هنالك عدو ماكر خمادع يستغل كلَّ أسباب املنجزات احلضارية 
.. م، وهناك مسلـم جاهلٌاإلنسانية يف سبيل املسخ والنسخ وحماربة اإلسال

ال يِعي حاضره وال مستقبلَه وال أسلوب حياته وال أبعاد .. متواكلٌ.. متخاذلٌ
 .سياسِة واقعه يف الدين واالقتصاد والتربية والتعليم وغريها 

ولكنه عرف اإلسالم ضمن نظام معني .. نعم.. إنه مسلـم يِدين باإلسالم
.. حالل وحرام نظام: وحالله وحرامه  .. عقيدة النظام: فدينه وعقيدته . 

حاضر : وحاضره ومستقبله .. مرهونة حبياة وموت نظام: وموته وحياته 
 .ومستقبل النظام 

 هِهمالنظاِم وقاعدةَ ارتكاِزه، بل ال ي هال يريد أن يعلـم وال أن يتعلـم كُن
د تعلـم منذ إن كان هذا النظام يعمل لإلسالم أم حيارب الدين والعقيدة، فق

 صباه، وتدرج يف مراحل القبض والنقض حىت صار عنده التناول للنظام جتاوز
 .للحدود الشرعية وافتئات على اإلسالم 

إن هذه العقولَ اآلليةَ املربجمةَ بعد أن امتلك العدو زمام تصوراا الذهنية 
لدفاع عنها ؛ وروضها بواسطة رموِزه األوفياء على قَبوِل سياسة الواقع وا

استطاع أَنْ يوجهها يف الوقت املناسب لـمحاربة اإلسالم احلق وحماربة 
 .بطن دعاته الصادقني والـموت يف سبيل الدفاع عن الكفر والنفاق امل



  )٣٥( 

إن يف اتـمع اإلسالمي من ال يعِنيهم هذا التحليل والتصور، ومنهم 
 عباِده ولـم يشتغلوا أولئك املسلـمون البسطاء الذين أقاموا حق م وحقر

 .مبا اشتغل به ضحايا اإلعالم واألزالم 
فهؤالء خناطبهم ببياٍن غري هذا، وخماطبتنا هلم ستكون من داخل الدين ذاته، وإمنا 
خماطبتنا اآلن موجهةٌ لضحايا اإلعالم وأبواق التحوالت املتلونني بلون اإلناء الذين 

كثريةٌ هم فيه، الغارقون طوعاً أو كَر ِل التسييس العالـمي ، ومنهم فئاتحهاً يف و
 .ينتسبون لـمدارس آل البيت النبوي وأهل السنة واجلماعة

إن أعداء اإلسالم هم منظِّرو النظاِم العالـمي املوحد، وهم أيضاً صانعو 
يب الثورات الشعبية واالنقالبات الثورية، وهم مدبرو سياسة التجزئة للوطن العر

واإلسالمي، وهم اتـمعون على تـمزيقه وتفريقه، وهم املستفيدون من كافة 
الفنت والقالقل والصراعات احلدودية والسياسية واالعتقادية، وهم الواضعون أولَ 
لَِبنٍة يف السياسات احلزبيِة والتيارية والفئوية، وهم املستفيدون من كافة 

ل هم احملركون لذلك، وما ِمن حرٍب االضطرابات االقتصادية يف العالـم، ب
إقليميٍة وعالـميٍة تنفجر يف بقعٍة من األرض إال وهم من خلِف إشعاهلا وإثارا، 
وهم املستثـمرون لنتائجها ولو هلك الناس مجيعاً، وذا ملكوا الرقاب، 

 .صطفى صلى اللّه عليه وآله وسلـم يف غثائية هذه األمة وصدقت نبوءة امل
العرض والتحليل، هل يعين أن سياسة العدو قد انكشفت وأَمكَن وبعد هذا 

جتنبها وحنن على طريق املستقبل؟  والـمستقبل يطرح ورقة العمل اإلسالمي 
 يف الساحة كما يطرح قضية آل البيت النبوي يف جانٍب معادٍل ؟



  )٣٦( 

سالمي إنَّ أَدق مشكالت املستقبل ما رمسه العدو املتربص داخل العمل اإل
والـمنطلقات احلديثة اليت يرتكز عليها . املطروح وداخل قضية آل البيت النبوي 

نشاط العدو ليست ااةَ السافرةَ بني ِضديِن، فال االستشراق وال الصليبية وال 
مؤسساا العسكرية واالقتصادية وال السياسية هي اليت حتارب اإلسالم مباشرة، 

  .رسهم، فقد فشل هذا األسلوب من قدميوال حتارب آل البيت ومدا

إن سياسةَ العدو املعاصرةَ هي دعم اجلوانب املتعارضة يف 
اجلماعاتاإلسالمية والـمذاهب، وتبين تقوية جانب ضد اجلانب اآلخر، 
ِليسِهم هذا العمل املبطَّن يف إضعاف الفريق القوي ممن يقف ضده من 

ـملة، وذا يستطيع العدو أن يفرض نفسه شبهه ومثله يف الدين وال
ومن أجل تطبيق هذه السياسة اخلطرية .. ومرشداً.. ومصلحاً.. حكَماً

  وسياسةُ)) نقِْض احلُكِْم ((برزت يف العالـم اإلسالمي سياسةُ 
، وجاءت ))االقتصاِد وحركِته(( وسياسة السيطرة على )) فَرق تسد ((

هذه السياسة ب ءاً بسقوط الدولة العثـمانية يفثـمراتتركيا، وقد د 
كانت هي آخر الدول اإلسالمية احلاملِة رمز الوحدة السياسية للعالـم 
اإلسالمي قبل جتزئِته ونقض حكمه، بل وكانت هي الدولةَ احلاملةَ لواَء 
 التصوف اإلسالمي والـمذهبية وحمبة آل البيت النبوي، وتتابعت اهلزائم

قْضِل املريض والنجِركَِة الروالتفريق والتـمزيق يف ت . 

 ال ميتلك قراره، )) عالـماً إسالمياً غثائياً ((وأفرزت هذه املرحلة املمزقة 
.. وال يألو جهداً يف خدمة السياسات العالـمية حتت شعاراٍت براقة



  )٣٧( 

نفتاح واال.. وحماربة اإلرهاب.. اإلنسانية.. الدميقراطية.. الصداقة.. السالم
ويف مناطق أخرى بذَرت بذْرةَ الصراِع الطَّبقي واحلقِد الطَّبِقي ..االقتصادي

 .الكادحني وحماربِة الدين ألنه أَفيونُ الشعوب ودولِة 

وأُقيمت داخل هذه الغثائيات املمزقة مناذج سياسيةٌ واقتصاديةٌ واجتـماعيةٌ 
قيةً وغربيةً، وتلِْهب محاس شعوِبها هزيلة، ختدم االستراتيجيات العالـمية شر

 .وأجياهلا يف سبيل التفاين املطلق هلذه األنظمة ووالءاا العالـمية 

ولسنا يف حاجٍة إىل إيضاح هذه النماذج اإلسالمية اهلَشة اليت يزخر ا 
الوطن املمزق، ألا واضحةٌ للـمسلـم املعاصر كلَّ الوضوح، ويتضح 

 )) املواقف اإلسالمية والقرارت العالـمية ((قي يف ضعفها وفشلها احلقي
خصوصاً فيما يتعلق بنصرة اإلسالم والـمسلـمني يف العالـم، ويف قضية 

 .لوطن اإلسالمي، ثـم يف سقوطها نظاماً بعد آخر إسرائيل الدخيلة على ا

ومن هذا الفشل والضعف يتبني لنا أن عالـميةَ اإلسالم قد استفِْرغَ 
ولـم يبق للعالـم اإلسالمي غري . متلَك القرار العالـمي عدوها حمتواها وا

الصراع املفتعل على احلدود الومهية، وعلى الرتاعات السياسية واألطماع 
.. الدنيوية، أو على ما يسمى بالتيارات السياسية وهيشات املؤسسات الدينية

 .حزبيةً وِفئَِوية 

اء املربمج، وهذا هو األساس املدمر لـمستقبل هذا هو ركام مرحلِة الغث
إن العدو املخطط للـمراحل املتالحقة يِهمه جداً أن مينح للدعوة . اإلسالم 



  )٣٨( 

اإلسالمية جماالً يف الواقع املزموم بِزمامه العالـمي ليستفيد من التعرف التام 
مية مبا على عناصر التأثري ورموز اإلسالم احلق، وليربمج املنطلقات اإلسال

 .يتالءم مع القبضة العالـمية 
 أن يباشر احلق أهلُه، )) النظام العالـمي ((إن اخلطر احلقيقي الذي خيشاه 

وأما دون ذلك فالعدو أحد املناصرين والـممولني للـمنهجيات اإلسالمية 
  ))ضد االستشراق والصهيونية والصليبية((املتعارضة ولو محلت شعار احلرب 

 .ٍب أجلٌ، ولكلِّ انفعاٍل حدود فلكلِّ حر

 دعاة املبادئ العالـمية - يف تارخينا املعاصر -وليس سراً وقد شِهدنا 
شرقية وغربية، وبعد أن أُفرغوا من تسوية الواقع املخدوع وخلْخلُوا كافة 
عالقاته الدينية والدنيوية وأبلغوا اتـمع إىل احلرية والفقر والضعف 

عزامية يون على أقدامهم يف أعجب ظروف الصراع الدموي إىل بؤرة واالود
السياسات اليت حاربتهم وبذلت األموال الطائلة يف زعزعة عروشهم 

 قضايا املرحلة القادمة، - وعلى مائدٍة واحدٍة -وكيانام ؛ ليعاجلوا معا 
 .وسري الركب املهزوم حتت مظلة األمل القادم 

نرى أيضاً وجنزم أَنَّ أَدق مشكالت املستقبل ومن هذه التحليالت الواقعية، 
هي ما يرمسه العدو املتربص وينفذه داخل العمل اإلسالمي املطروح يف 

 .الساحة العالـمية وداخل قضية آل البيت 

 يف العديد من بالد العالـم )) املعِنيةُ بأهل البيت ((لقد حتركت ورقةُ العمل 
عاِرضِة هلم يف العديد من بالد العالـم اإلسالمي، اإلسالمي معاِدلَةً للورقِة امل



  )٣٩( 

 احلقد عزوت وقد برزت رؤوس الدعوتني املربجمتني من منظوٍر سياسي
جتـماعي على والكراهية، ويزرعون ديناميت الفتنة والصراع االعتقادي واال

ولتنشب النار يف العالـم اإلسالمي .. غرار ما سبق من فٍنت وصراعاٍت
 نصر اإلسالم ((بعضا من طرفه إىل طرفه، والشعار للجميع ق بعضه ليحر

 إعادة ترتيب الدعوة اإلسالمية على كتاب اللّه (( و))والـمسلـمني 
  ..))سفن النجاة والثقل األصغر ..  نصرة أهل بيته(( و))وسنة نبيه

إن املدركني أبعاد هذا اخلطر من رجال اإلسالم كثريون، ولكن خوف 
لواعي اليوم من طرح القضية على بساط األمة هو السبب األول املسلـم ا

يف التعمية ومشوهلا، ومن هذه التعمية ومشوهلا ينخدع اجليل املفرغ من معرفة 
ة ويتأقلـم اإلعالميون على مطروحات الواقع وسياسة املعاصر.. احلق

 . حتت شعار النصرة )) الصراع املفتعل ((ويفرضون على األمة 

سياسة النصرة آلل البيت ((حلة القادمة توشك أن تطرح للعالـم إن املر
 ولكن على حساب تـمزيق اإلسالم وتوسيع رقعة الصراع بني ))املظلومني
والكلُّ يعلـم أن هناك قضاءاً وقدراً، والقضاء والقدر أمر اللّه، وتبصرة .. طوائفه

م ال ميلكون من األمة بالـمستقبل من قدِر اللّه، والذين خيططون هلالك  العاـل
 الذي أجرى عليه مشيئته، ومن أمر املشيئة األمر مقدار ذرة، وإمنا ذاك من أمر اللّه

 ه يرقبون املناطقأن يظهر احلق جليا رغم تعمية املفتونني بالباطل، والباطل وجنود
 الساخنةَ ذات النذارة والبشارة يف توقعات اإلسالم، وفيها يقيمون مشاتل التعمية

 .والتضليل 



  )٤٠( 

  .وما حرب األفغان وما آلت إليه من صراٍع داخلي دموي إال منوذج من ذلك 

وحرب البوسنة واهلرسك وما يتطور فيها داخلياً على الساحة اإلميانية والصراع 
 . العقائدي إال منوذج آخر 

وما حروب الطوائف من منسويب أهل السنة والشيعة يف الباكستان وغريها 
 . منوذج مصغر إال 

وهناك مناطق أخرى من العالـم اإلسالمي يغلي فيها مرجل الصراع 
ن الداخل، ومنافيخ االشتعال العالـمية تسيس هذا الغليانَ وترسم الطائفي م

 .له طريق االنتشار يف الواقع املخذول 

والـمعنيون باألمر من أهل السلطان واحلكم ودوائرهم السياسية 
ة ال تستطيع أن تفعل شيئاً أكثر من مراقبة اجلميع وضرب املعتدي والعلـمي

 . على كيان النظام وشعاراته 

إذ إنَّ كل نظام خيشى من تفجر الوضع ضده، والـمواقف املتفجرة تعين 
واآلمالُ املنشودةُ .. فشل األنظمة من حتقيق اآلمال املنشودة للشعوب

ن برهةً من الزمن حىت ينظُر املعنيون يف شعارات ملَفَّقَةٌ يستظل ا املخدوعو
 .العالـم مظلةً أخرى خيدعون ا الغثاء يف عالـم الغثائية 

ومع هذا وذاك، فإن احلق ال يطْمس ولن يضيع أهله، وإمنا تطول مدة 
إذ ال جيدون .. ويلعن بعضهم بعضاً.. الغربة بالناس حىت يهِلك بعضهم بعضاً

رات آماهلَم، وال يف شعارات الرأمسالية والشيوعية والدميقراطية يف إسالم الشعا



  )٤١( 

تسقط كافة .. وحينها.. آماهلم، وال يف أساليب التعمية وال التغطية آماهلم 
 .ولو كره الكافرون .. األوراق، ويِحق اللّه احلق بكلـماته

إن غرضنا من هذا الطرح التحليلي أن يتنبه احلالـمون املندفعون من 
منسويب أهل السنة واجلماعة ومنسويب مدرسة آل البيت حبضرموت والعالـم 

 . إىل خطر املرحلة 

فقد غزت اجلميع الفتات وشعارات الدعوات السياسية وأطروحتها 
لي ولشمول التجهيل احمل.. ولغياب احلق وأهله .. الفكرية، وحبكم الفراغ 

 خدمة الباطل والـموت من والعالـمي تعظُم الفتنة، ويتواىل الناس حنو
 .أجله، مستجيبني إىل شعارات العواطف ودغدغة األحالم واألماين الفارغة 

فَلْيحذَِر الَِّذين خيُاِلفُونَ عن أَمِرِه أَنْ تِصيبهم ِفتنةٌ أو { .. إا الفتنةُ بعينها
 أَِليم ذابع مهِصيبي { . 

 
 

 



  )٤٢( 

ž›¢@čoîfljÛa@Þe@òfl flŠž‡flßpìflßfl‹@NN@

òŞîčjž ČäÛa@čò§bflÈ¾a@À@Ğïà ÛbflÇ@ćxfl̂ ì¹@
لن تستعيد األمة اإلسالمية توازنها احلقيقي إال بالـمعاجة الشاملة 

، ووضع آل البيت النبوي يف )) الدين والدولة ((اجلامعة بني قسمي 
 صعب موقعهم السليم من املعاجلة حملياً وعالـمياً، ولكن هذا املطلب

قُه يف الواقع املعاصر وأَِزمةُ العمِل السياسي واالقتصادي والتربوي تطبي
واإلعالمي بيد الغثائيني، وهم شيوخه وعلـماؤه، وهم املستثـمرون 
خلَبِطه وضبِطه، والتجِذير احلاسم لن يتأتى بذات املعاجلات التيارية 

متحركةً وساكنةً يف العالـم واحلزبية والسياسية والفئوية دينيةً ودنيويةً 
اإلسالمي اليوم، لكن رمبا كان البعض منها يساهم يف النقل املرحلي 
والتهيئة املستقبلية لـمقدوٍر قريب، كما أن الرضا بالواقع والدوران يف 
فلك أنظمته التبِعية والذوبان يف جمتـمعاته املتشكلة بألوان الطيف 

اً إىل جحر الضب، حيث ال طريق العالـمي يوجه اجلميع طوعاً وكره
حريصون كلَّ أخرى للـمجتـمعات غري هذه الطريق، وحراسها 

احلرص على استـمرار املسرية اإلنسانية إىل هذا اجلحر الضيق، إذ ال 
 .وال منفذ سواه .. بديل دونه



  )٤٣( 

ويعاب على املتبصرين من أهل السنة واجلماعة ومنسويب أهل البيت النبوي 
ذه احلالة املوِحشة والناس تحفَّز حفْزاً إىل جحر الضب شهودهم هل
 .أو يدسون رؤوسهم يف التراب .. ويسكتون.. العالـمي

وبرغم ما كتبه املفكرون والعلـماء املعنيون فإن األمر ال يزال يف حاجٍة 
 ولو -ماسٍة إىل أطروحاٍت أخرى مناسبٍة للزمان والـمكان، تنتزع األمةَ 

ردلـمعرفة احلق بني ركام الباطل،  وخترج املصابني بداء الواقعية إىل -جاً ت 
 .التبصرة بالالزم والواجب واألفضل واألنسب 

وكما أشرنا يف الفصول السابقة أنه كان بودنا عند حديثنا عن املعاجلة أن جنعل 
ن، حيث إن الطَّرح مشولياً وعالـمياً، ولكن نرى ونشاهد أنه ال سبيل إىل ذلك اآل

املراحل املتعاقبة على األمة قد خدمت االحنراف وعددت مناذج العبِث يف ساحة 
العمل اإلسالمي واحلظرية اإلسالمية، وهلذا سنتناول هنا يف هذه الدراسة جانباً من 
م  جوانِب املعاجلات كورقِة عمٍل مناسبٍة مضمونِة النتائج، خصوصاً يف عاـل

 :ـمنا وواقعنا، وجاء اختيارنا هلذه الورقة من جهتني مضطرٍب ومتحرٍك كعال
 .كونها وجهةُ نظِر إحدى مدارس آل البيت النبوي : األول
 .أا اختذت صفةَ العالـمية يف تأثريها وانتشارها : الثانية

 إذن فنحن أمام مدرسٍة كاملٍة حتمل مقومات االستـمرار وصفة املنهجية 
إا مدرسة آل .. سابق جناح التجربة العملية والعلـمية مع - وخاصةً املالِئمة -

 .البيت حبضرموت 



  )٤٤( 

يطلق هذا التعريف على املنهجية اليت سادت حضرموت منذ أن نزل ا اإلمام 
 يف أوائل القرن الرابع اهلجري، وأرسى ا )١( )) أمحد بن عيسى ((املهاجر إىل اللّه 

ح على كفة املناهج املتعارضة يف احلظرية منهج أهل البيت النبوي معاِدالً يترج
 فِْرطني، وذهبتطني وال ممفر اإلسالمية، واندرج اجلميع حتت راية آل البيت غري

، ومن )٢(آثار البدعة وانتصرت السنة أعظم انتصار، وجاء من بعد املهاجر أبناؤه
م ((أشهر من برز يف تأكيد منهج آل البيت يف حضرموت من بعده اإلمام   ساـل

 الذي أنزل البدعة إىل أسفل مرتبتها، وجاء من بعدمها اإلمام األستاذ ))بن بصري 
الطريقة العلوية ووجه اجليل املبارك  الذي أرسى قواعد) ٣()) الفقيه املقدم ((األعظم 

م والعمل   .، واإلخالص والورعإىل منهجية العـل

                                                      
 .  ترمجةً مفردةً حتت الطبع ))ليمن  أعالم حضرموت وا((ترمجنا له يف سلسلتنا ) ١(
ومنهم ابنه عبيداللّه بن أمحد الذي قرأ العلم مبكة املكرمة على علماء أهل السنة ) ٢(

وكان ذلك اختيار والده ورغبةً يف سيادة هذا املنهج وترجيحه يف عقل ولده 
ثـم يف حضرموت ، وجاء من بعده أوالده بصري وعلوي وجديد ، وقد 

 .  ترمجةً مفردةً حتت الطبع)) أعالم حضرموت واليمن (( سلسلتنا ترمجنا هلم يف
 يف الكتاب الرابع ترمجةً مفردةً )) أعالم حضرموت واليمن ((ترمجنا له يف سلسلتنا ) ٣(

 . حتت الطبع



  )٤٥( 

òflÈfližŠþa@Žùč†bj¾a@
á ÜčÈÛa@@NN@ÝflàflÈÛa@NN@™ý‚⁄a@NNÊflŠflìÛaNN@

إذا حنن تأملنا احلاضر وما تعانيه األمة اإلسالمية لوجدنا أن األزمةَ تكمن 
يف غياب هذه املبادئ عن واقع الفرد واجلماعة واألسرة والدولة، وتكاد 

 إذا ما وجدنا أن كثرياً من دعاة املعاجلة للواقع املشكلةُ أن تتفاقم وتزداد سوءاً
ائض هي عني األصل، واألصلُ واحلياة يعاجلون قواعد اإلسالم والشريعة بنق

 .هو النقيض املذموم 

وشيوخ مدرسة آل البيت حبضرموت عندما اختاروا هذا املسلك الصعب إمنا 
اإلسالم، ودولة أرادوا أن جيسدوا من داخل هذه املبادئ دولة األخالق يف 

األخالق اإلسالمية هي املعادل لدولة احلكم والسياسة، ومنذ تاريخ الصدر األول 
وتيار الظلـم يستعدي على دولة احلكم والسياسة، ويستويل على مقاليدها بالعنف 
والكيد واخلبث، حىت فسدت مصاحل الرعايا كما فسدت مبادئ األخالق السامية، 

 صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه أن يضحوا يف سبيل إقامة فلـم يكن من بد لرجاٍل
حيث ال مفر من أحد املوقفِني ليتضح  دولة األخالق بدولة احلكم والسياسة،

 . احلق يف دولته األخالقية ويربز الباطل يف دولته الطاغوتية 

ولقد كان هذا املوقف من رجال مدرسة حضرموت موقفاً شجاعاً ميثلُ 
 ألسالفهم األئمة، ويكاد أن يكون إتـماماً لـما رسم املواقف الشجاعة



  )٤٦( 

السلف الصاحل من منهٍج إجيايب لـمدرسة آل البيت أمام معارضيهم على 
 .مدى التاريخ كله 

الزهد يف الدنيا وحطامها، وتسخري احلياة مبجموعها يف : وقاعدة هذا املبدأ
 الدعوة إىل اللّه ف. سبيل الدعوة إىل اللّه باحلكمة والـموعظة احلسنة 

 العلـم (( اتـمعة يف املبادئ األربعة - على منهج األخالق النبوية -
درسة  هي أعظم املواريث النبوية يف حياة امل))والعمل واإلخالص والورع 

العلوية حبضرموت، وعليها ينشأُ الصبيان يف الكتاتيب والـمدراس، ومن 
 .ل املستقبلية داخلها يرمسون كافة الطموحات واآلما

إن ناشئة املدرسة العلوية حبضرموت ال ينشؤون على اآلمال السلطوية، وال 
جيعلون أمنية احلكم والوزارة وما شاكلها من املسؤوليات هدف الناشئة، بل 

العلـم والعمل .. يغرسون يف اجلميع مسؤولية الدعوة إىل اللّه على منهج األخالق
له واإلخالص والورع، فإذا ما ختر ج املريد وسرب غور احلياة االجتـماعية وهيأت
فةً عاليةً أو كبريةً يف التركيبة االجتـماعية فال حيملها ظروف حياته أن يرتقي وظي

وسيلةً هيأها اللّه له خلدمة هدفه األساسي  أو يعمل ا غايةً أو أمنيةً، بل يعتربها
 .وهو الدعوة إىل اللّه .. الذي نشئَ عليه

صارت دولة احلكم والسياسة يف دولة األخالق النبوية املتـمثلة يف لقد 
منهجية مدرسة حضرموت وسيلةً وليست غايةً، وتِبعةً وليست مطلباً وال 
طموحاً، وأساس هذه النظرية قائم على استيعاب الشيوخ األماثل 
لـمقتضيات املزامحات القاتلة اليت حلظوها يف مراحل احلياة االجتـماعية 



  )٤٧( 

عرب القرون األوىل، فالـمنافسون ألهل البيت يهمهم جداً أن تكون أصوات 
آل البيت ختدم مواقعهم، ولكنهم ال يألون جهداً يف حبس أصوام 
وكتـمها إذا كان املوقف لصاحل أهل البيت، وهلذا جاء القرار احلكيم، 

اس، التضحية مبوقع القرار السياسي لتسقط حاجة مجيع آل البيت ألصوات الن
ويبقى صوت آل البيت عالياً يف مقام النصيحة والتوعية والتربية والتعليم، 
.. ومحل مبدأ األمر بالـمعروف والنهي عن املنكر على قواعده األساسية

 .العلـم والعمل واإلخالص والورع 
إن يف العالـم اإلسالمي من محل لواء الدعوة إىل اللّه قدمياً وحديثاً، بل 

ىل اللّه يف عصرنا أحد األجنحة األساسية ألنظمٍة إسالميٍة صارت الدعوة إ
معاصرٍة تستخدمها كأداة شرطوية ومعادِل دعوى منافٍس ألجنحٍة دعويٍة 
إسالميٍة أخرى، حتت مبادئ سياسيٍة ختدم دولة احلكم والسياسة، وتلعب 
رؤب إعالميةً، ومن هذا االنفصام نشأت باألخالق ورقةً نظريةً وبرامج 

 .االزام، وفُِصلَ بني الدعوة إىل اللّه ودعوة األنظمة وسياسة احلكام 

 كُلُّ منتـم ((إن مبدأ املدرسة األخالقية حبضرموت يفيد الشعار اآليت 
، ))لـمدرسة آل البيت داع إىل اللّه بالعلـم والعمل واإلخالص والورع 

 األمر أن أعداء وليس كل داٍع منتـمياً إىل مدرسة آل البيت، والعجيب يف
األمة قد فطنوا هلذا املبدأ اهلام فأخذوه ألنفسهم، وجعلوه أساس التبشري 

 كُن مبشراً قبل أن تكون طبيباً أو مهندساً أو ((: للنصرانية والـمسيحية 
فالعالـم اإلسالمي يشهد اليوم مئات اخلدمات القائمة على  . ))معلـماً 



  )٤٨( 

 هؤالء الذين يعملون يف العالـم اإلسالمي نشاط الغربيني والشرقيني، وكل
وحىت السواح، . اليوم مبشرون متعصبون، خيدمون الصليب والـماسونية
 .فهم أيضا يقدمون خدمة للـمسيحية ويعملون يف التبشري

أما املسلـمون فغري ذلك، املسلـمون جعلوا الدعوة إىل اللّه وظيفةً ختص مجاعةً 
ة للباقني ا، املسلـمون عزلوا الدعوة إىل اللّه يف رجال من الشرطة الدينية وال عالق

 ألن جمتـمع احلكم والسياسة قد وزع األمر )) رجال الدين ((أطلقوا عليهم 
وظائف، فرجالٌ لالقتصاد ورجال للسياسة ورجال للدين ورجالٌ لألمن ورجال 

  .انون لألعمال، وكلٌّ ِمن هؤالء له لوائحه وأنظمته يف دولة السياسة والق

وليتهم وقفوا عند هذا احلد وكفى، لقد تطور الدعاة وتطورت براجمهم الدعوية يف 
دولة احلكم والسياسة حىت صاروا يرمسون مستقبل اإلسالم كله من داخل براجمهم 
املقبوضة، ويرفضون بشدة أن يكون يف اإلسالم دعوة غري دعوم املنهجية، ذاك ألن 

عاراٍت إسالميٍة ال ميكن ألي شعار يف الواقع أن مؤسسام الدعوية قد رفعت ش
مع  يضارعها، وقبضت على زمام حركة اإلعالم وحتريف مفاهيم اإلسالم، واجـت

مال والواقع احمللي  العالـمي يف خدمة برامج هذه الدعوة ودعاا، فمن احلكم واـل
 !!ي جيرؤ على إيقاف املد اإلعالمي وقد اجتـمعت شروطه هذا الذ

د لنا بالبيان الذي ال يدع جماالً للشك أن هناك فرق كبري وبونٌ لقد تأك
شاسع بني عالـمية اإلعالم وعالـمية اإلسالم، وأن عالـمية اإلسالم ال 

عالـمية الدجال .. ترضى باهلوان أو االنطواء حتت عالـمية االزام 
هم وعلى املخدوعني يف العالـم أن يتبصروا وينظروا يف أمر.. وأعوانه



  )٤٩( 

.. وحاهلم، فالعالـمية اإلسالمية ال وجود هلا يف عصر العالـمية املادية
 أن عالـميتنا اإلسالمية - بيقني -عالـمية النظام املوحد ؛ لكنا نرى 

موجودة يف منهجية األخالق اإلسالمية املنحصرة يف مدارس آل البيت، ومنها 
 .ساس دراستنا هذه مدرسة حضرموت، وهي أ

القي يف دولة آل البيت الروحية يكاد أن يرضخ شطر احلكم إن الشطر األخ
والسياسة لـمحاكمٍة علَنيٍة يف احلياة، يدين فيها بإطالة مرحلة االغتراب 
باألمة عن منهج نبيها، وفتح الثغرات السلبية لدخول اهليمنة العالـمية 

طٍر ال خ.. الدجالية داخل احلظرية اإلسالمية، مما ينذر خبطٍر عظيٍم جسيٍم
يقف عند حد السيطرة على تيارات احلكم والسياسة، بل ميتد أيضا إىل دولة 

 .األخالق الروحية 

وألجل أن تظلَّ مسرية الدولة الروحية مميزةً عن دولة الدجل والطاغوت يف 
العالـم، جيب أن تستـمر املدرسة العلوية حبضرموت قائمة على أصوهلا 

 . ص، الورع العلـم، العمل، اإلخال.. األربع

ولن يستطيع احلالـمون بالسيطرة على مقدرات الدولة الروحية أن يصنعوا 
سات دولتهم ال تستقيم على املبادئ األربعة، بل بقدرام شيئاً، ألن أسا

تعارضها وتلعب ا ورقةَ عمٍل عند احلاجة والضرورة، والدول ال تستقيم 
 . على اللعب باألوراق، بل تسقط ا 



  )٥٠( 

ادئ األربعة مبادئ إسالميةٌ عالـميةٌ، وسواٌء كان اآلخذون ا إن املب
ينتـمون إىل مدرسة آل البيت حبضرموت أم ال ينتسبون، فالنسبة احلقيقية 
إمنا هي اإلسالم ذاته، وإمنا اختذت مدرسة حضرموت لنفسها وألتباعها هذه 

يتها لتظل صالحاملبادئ لتجعلها نظرياً ِعلـمياً صاحلاً لكلِّ زمان ومكان، و
 . قائمةً يف احلياة االجتـماعية ما دام احلكم والسياسة يرفضان احلق وأهله 

ومىت ما عاد األمر إىل نصابه، ووسد األمر إىل أهله، فال بد أن يصبح الدين 
 .والدولة معا حتت املبادئ األربعة، وإنه َألملٌ منتظَر

 
 
 
 



  )٥١( 

Žùč†bj¾a@čêč‰ç@NNčÈÛa@Žwflèžä¾a@flåídÏ_@Čïà Ü@
أساس جناح املدرسِة منهجها العلـمي، وتظل املبادئ مظلةً هلذا املنهج ومعربةً 
م تقف  عنه كما يعرب املنهج عنها، ومدرسة آل البيت ومنسوبيهم حبضرموت ـل
عند ترويج املبادئ والشعارات، بل طَبقَت هذه املبادئ عملياً يف كافة مناحي 

 .  )) ِصدق املعاملِة مع اللّه سبحانه وتعاىل ((احلياة، وأساس التطبيق هذا 

وهو إكسري النجاح، والنجاح ال يتأتى إال بالصدق مع اللّه، وهذا اإلكسري 
، }ِمن املؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللّه عليه { : املراد بقوله تعاىل 

عاً وأَرومةً، وعكسه والصدق سلوك ينشأُ عليه اجليلُ حىت يصري ممارسةً وطب
الكذب، وهو سبب اخليانات والنفاق، ولـما كان الصدق أساس العمل بني 

 .أولئك الرجال وبني ما عاهدوا عليه موالهم ظهرت النتائج املرجوة 

إن الصدق يهدي إىل الرب، وإن الرب يهدي إىل اجلنة، وال يزال الرجل 
الكذب يهدي إىل الفجور، وإن وإن .. يصدق حىت يكتب عند اللّه ِصديقاً

.. الفجور يهدي إىل النار، وال يزال الرجل يكذب حىت يكتب عند اللّه كذاباً
كم ودولة احل.. ودولة األخالق أساسها الصدق، فكانت نصيب الصادقني 
 .والسياسة الغرضية أساسها الكذب، فكانت نصيب الكاذبني 

 تروجياً غريباً لشعارات اإلسالم يف لقد شهد الواقع اإلعالمي يف مراحله القريبة
سبيل مسخه وهدم مبانيه، ففي حضرموت واليمن كانت الفتات السياسيني 

 ِمن املؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا  { :حتمل كلـمات اآلية الكرمية 



  )٥٢( 

 عند حديثه عن شهداء الثورة ، بل كان بعضهم يتـمثلها}اللّه عليه 
 األوسع من ضحايا اإلعالم يعتقدون الصدق يف هذا والنظام، وكان اجلمع

التطبيق كاعتقادهم صدق الشعار حىت تكشفت األمور، ووجد الناس أنفسهم قد 
خدعوا حتت هذه الشعارات ؛ ولكن بعد فواِت األوان، فالشعارات تتجدد، 
ومسرية اإلفك والدجل تستـمر، وضحايا اإلعالم هم ضحايا اإلعالم يف كل 

لة، حىت جاء عصر املتاجرة بشعارات اإلسالم مباشرة ويف وضح النهار، مرح
يف ن ويف وضح النهار أيضا تعرض مبادئ اإلسالِم كلِّه يف املزاد العلين، والكاسبو

املزاد العلين هم أصحاب املال، والـمال هو املعبود األخري ألمة اإلسالم، ويف 
عمل واإلخالص والورع والكتاب هذه املزادات كلُّ شيء يباع، والعلـم وال

 .. وهكذا تكون أمارات الساعة.. وهكذا تكون الفنت.. والسنة والتوحيد
 . )) فإذا استطعت يا أبا ِهر أَنْ ال تكُونَ منهم فافْعلْ((

لقد ثبت بالربهان القطعي أن املنهج العمِلي املرسوم جليِل املدرسة العلوية 
قَوحيمل م مات االستـمرار والعالـمية بشروطه اليت قام عليها، حبضرموت منهج

مربون((وآفة املناهج فقدان شروطها، وأهم الشروط   املعىن ، وفرق كبري يف))اـل
مربون((والرسم بني  مرابون(( من التربية، و))اـل  من التعامل بالربا، ومها طرفا ))اـل

 .نقيٍض يف منهجي الدين والدنيا 

 على إضعاف املواقع ذات املنهج العملي ))املاكر  العدو ((وهلذا حرص 
 يف - كلَّ االجتهاد -اإلسالمي، ليتقلص عن الواقع ختريج املربني، واجتهد 



  )٥٣( 

تغذية وحراسة املواقع التعليمية ذات املنهج العلـمي النظري ليزدحم يف 
 .الواقع ختريج املرابني ومنظِِّريِهم مسلـمي اإلعالم 

 األعمال احملركون سياسة احلكم والـمال والـمرابون هم رجال
واالقتصاد واالجتـماع وسياسة احلروب واإلعالم يف العالـم، ومنه 
العالـم اإلسالمي املعاصر، فالعالـم التبعي القاصر مشحونٌ من طرفه 

 .مبؤسسات التعليم والتعليب، املفتقر إىل املربني اإلسالميني الصادقني
 ال يرضي فريقاً من محلة الربامج -لنظري  وهو يف حجمه ا-إن تعليلنا 

اإلسالمية املعاصرة، ولرمبا نقده الكثري منهم كما انتقد غريهم منهجياِت 
السلِف الصاِحل ومدارسهم، وأفرط فريق آخر يف النقد حىت جردوا املناهج 
 ما التقليدية لـمدارس التصوف عن اإلسالم كله، وهذا التحامل احلديث له

ترضخ بعض مقاييس ومنهجيات املفرطني الغالة لضوابط يربره عندما 
اإلسالم، ولكن النقد يتعدى حجمه عندما خيلط بني الصحيح والسقيم 

 .واإلجيايب والسليب ليصنف الكلُّ بأنه مدرسة التصوف ومبادئه 

وهذا اإلفراط يف احلكم هو ذات النقيض املذموم الذي وقع فيه املفرطون يف 
جة إىل شراء عقول املفكرين أو مطالبتهم باالنطواء حتت ما الفهم، ولسنا حبا

رمسناه من عالـمية أهل البيت أو إقناعهم بسالمة ما نعتقده من أن احلق 
جيري مع مدرسة األخالق النبوية، وإمنا حنن نسهم يف حميط التعددية السياسية 

كاٍن وزماٍن وتالمذٍة واحلزبية والفئوية مبنهٍج ال حيتاج إىل دراسٍة جديدٍة وال إىل م
ومرحلِة جتريب، وإمنا مقوماته وشروطه ومبادئه مقتبسة منذ بداية العصر األول 



  )٥٤( 

إىل زماننا هذا من كتاب اللّه وما يدعو إليه ومن سنة نبيه حممد صلى اللّه عليه 
وسلـم، وما انطوت عليه من أخالق وآداب ومعاملة، وغاية ما ندعو إليه أن 

ب والتجريب من محالا الدعائية املغرضة، والساعية بوعٍي تتوقف برامج التدري
وبغري وعٍي إىل مغازلة جيل اإلعالم واألفالم واألزالم وحجبهم رمسياً عن معرفة 
مناذج املعاجلة الروحية القادمة من عمق التاريخ اإلسالمي على أيدي آل البيت 

 ارد على ما ميون املوجهون من احلكم الذايتومنسوبيهم، ليتـمكن اإلعال
 .طرحناه وتطرحه مدرسة آل البيت حبضرموت

ولكن أىن يكون ذلك ؟ ومسرية الغوغائية اإلعالمية قد نضجت ثـمارها 
وانتشرت أعالمها وعلـماؤها، وصار جيلُ البث اإلعالمي والنشرة 
واجلريدة والـمجلة يعتقدون يف مدرسة آل البيت حبضرموت أا أشد كفراً 

 كفر أيب جهل وأيب هلب وجاهلية األعراب ؟ ثـم أىن لعقالء وجاهليةً من
 هذا العصر أن يعلنوا كلـمة احلق يف زمٍن وعصٍر صار للكذب فيه دين

 ودولةٌ ورجالٌ وجمالٌ ويئةٌ منظمةٌ للـمسيخ الدجال ؟

فالـمراد هنا من طرحنا الواضح تنبيه املنسوبني .. وعلى أية صورٍة وحاٍل
 حبضرموت والعالـم كي يستعرضوا كافة مراحل لـمدرسة آل البيت

التاريخ وما أجنزته على حميط االتباع لكتاب اللّه وسنة نبيه صلى اللّه عليه 
وآله وسلـم، وما أجنزته مدارس آل البيت يف منهجيتهم اإلسالمية األخالقية 
دون حاجتها إىل احلكم والسياسة ومقارعة اجليوش وإسالة الدماء وداء 

 . على الكراسي والـمناصب احملافظة



  )٥٥( 

 أن املعىن املودع يف مقوالت - علـم اليقني -إن مدرسة آل البيت تعلـم 
املصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلـم عن آل البيت وأم سفن النجاة 

إخل ذلك من .. والثقل األصغر وأم والقرآن ال يفترقان حىت يردا احلوض
 ينقطع حبجِب احلساد نشاطُ املدرسة املباركة اإليضاحات النبوية العالية أنه ال

عن ميدان احلياة، بل يعلـمون أن األضداد واحلساد قد حكموا على أنفسهم 
باهلالك املعجل، وتعللوا باالنفعال املضلل، يكذبون على اللّه ورسوله، 

يرضخونه لـمصاحل العصبية والعرقية حتت شعار .. ويستجرئون على احلق
 .ة والعصبية وسيادة العائلة حماربة العرقي

وتسود عائالت األعراب والدمهاء على كل شيء يف احلياة والـموت يف 
سبيل تأصيل هذه العصبية وحتارب من أجلها سياسياً واجتـماعياً واقتصادياً 
وإعالمياً، وتتحالف مع كل أعداء اإلسالم من عائالت املال، والنفاق، 

اتيجية  ترساناا العسكرية والفكرية واالستروالنصرانية، واليهودية، وتتوحد
ليظل اإلسالم الصناعي ممثِّلَ األمِة يف حمافل السياسات االزامية واألنظمة 

 االستسالمية، ولكل أجٍل كتاب. 

إن منهج العمل املطروح لـمنسويب آل البيت النبوي حبضرموت حيدونا مجيعاً 
محافظة عليه، ونشر كا فة شروطه العلـمية والعملية بني جيل لألخذ به واـل

املسلـمني الباحثني عن احلل األسلـم يف مسرية احلياة الدينية والدنيوية، بعد أن 
أظلـم الواقع بسياسات اخلداع والرتاع والصراع، ولسنا يف حاجٍة لتعميد الدعوة 
ن إىل اللّه من أي جهٍة رمسيٍة، سواء كان العمل املنهجي لـمدرسة السلف ضم



  )٥٦( 

األنظمة املعارضة أم ضمن األنظمة املستجيبة، ألن غاية ما نبحث عنه ونعمل يف 
سبيله إصالح اإلنسان قلباً وقالباً ليكون عبداً للّه قبل أن يكون عامالً أو تاجراً أو 

ماً أو متعلـماً يف خدمات األنظمة وسياسات الواقع    .عاـل

يت وليس غاية، وترك املطالبة به وأما مسألة احلكم فهو وسيلةٌ يف مدرسة آل الب
 .موقف إجيايب توارثه السلف قدمياً وحديثاً، وإىل أن يقضي اللّه أمراً كان مفعوالً 

وألن املنهج العلـمي املشار إليه ال يقف عند سلوك فرد أو مجاعة، بل هو 
منهج حيمل أُسساً وقواعد علـميةً وعمليةً ؛ فسنتناول نقاط العمل املنهجي 
الذي درج عليه السلف بعيداً عن اختيارات األفراد املتفردين مبجاهدة خاصة 

اإلفراط : أو عزمة ذاتية، ألن املنهج العملي يف كل زمان حيمل أطرافاً ثالثةً
 . والتفريط والتوسط، واإلفراطُ شذوذٌ، ومثله التفريط 

  هو املقصود هنا، وهو األصل يف طرح- أي  االعتدال -ولكن التوسط 
القواعد العملية للجميع، وبإمكان اخلصوص الراغبني يف سلوك ااهدات 
والعزمات أن يقتدوا بأصحاب هذا املرتع النادر وال نعارضه بل نِقره ونعتربه 

 .أحد ثـمرات الصدق يف األخذ ذا املنهج العملي 



  )٥٧( 

æbfl ã⁄a@čõbäči@òÜîč flë@čÚìÜş Ûa@Žwflèžäflß@
حل من منسويب آل البيت مبدرسة حضرموت على درج السلف الصا) ١(

تعظيم العمل بكتاب اللّه وسنة نبيه صلى اللّه عليه وآله وسلـم حفظاً 
 وعمالً، وهم يف ذلك درجات. 

ماً وعمالً ) ٢( كانوا ال يعتنون ويشمرون وجيتهدون إال بتحقيق علوم املعاملة عـل
لبها، واإلكباب على مطالعة كما كان من أخالقهم االشتغال بالعلوم وط.وذوقاً 

كتبها، واالجتهاد يف حتصيلها وحفظ فروعها وأصوهلا، وكان أكثر اعتنائهم بعلوم 
 )) املهذب (( و))التنبيه((الكتاب والسنة والتصوف، وخصوصاً كتب اإلمام الشريازي 

 . وكتب اإلمام الغزايل وكتب اإلمام حميي الدين النووي 

عباد إىل سبيل الرشاد يف كل األوقات بعد إحكام العمل كما اعتىن أكثرهم بدعوة ال
هلا، وعقد بعضهم لتلك الدعوة جمالس وينشئ من أجلها السفر ويغمر ا كافة البدو 

واألفعال املستحسنة والصرب التام على مقابلة اخلاص واحلضر مع األخالق احلسنة 
 .والعام 

د وعمارا، وأنشأ بعضهم ومن كان منهم من أهل الثروة حرص على بناء املساج
 .عدة مساجد ووقف عليها ما يفي بعمارا مدى احلياة

ومن طريقتهم توزيع األوقات وترتيبها بالعبادات وجمالس العلـم ) ٣(
 .واألدب واألوراد واألحزاب مما ورد يف السنة النبوية واآلثار املروية



  )٥٨( 

ليسري من الدنيا ومن طريقتهم مزيد التواضع للّه والتقشف والقناعة با) ٤(
، ميحون الرسوم ويفنون النفوس، }يحسبهم اجلاِهلُ أَغنياَء ِمن التعفُّف { 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة، يسقطون حقوقهم ويقيمون 
حقوق الغري، وال يمنون بذلك وال يستكثرون، أعرضوا عما سوى اللّه 

مال الرتاهة والطهارة من أنواع البدع قلوم مبحبة اللّه مع كواستغرقت 
واحلظوظ والشوائب، وكمال االتباع للكتاب والسنة مع صحة العقائد 

 .وجممع الفوائد واالحتواء على املواريث احملمدية 

وكان من طريقتهم االجتهاد يف العبادات مع ترك العادات ورفض ) ٥(
 وجوهم وجرت الشهوات، وإذا جن الظالم قاموا على األقدام وافترشوا

دموعهم، وإذا كرب أحدهم طوى بساط املنام وجتنب خمالطة العوام إال حلاجة 
 .أو ضرورة، وإذا خالطهم كان على حذر من املخالطات 

وكان بعضهم خيرج إىل اجلبال واألودية يتعبد فيها ليالً واراً، ومع ذلك 
بعضهم يقطع يواظب على اجلمعة واجلماعة أولَ الوقت إال لعذٍر شرعي، و

اره يف التدريس واإلفتاء ويستغرق أوقاته يف نفع الناس، وإذا وقعت مشكلةٌ 
 فإذا شك فيها تتبع كالم العلـماء فيها واستقصى أمرها حىت يعطيها حقها،

 .توقف عن إفتاء من استفتاه واعترف بالرجوع إىل احلق 

 ))اإلحياء((سيما وكان من طريقتهم االعتناء بكتب اإلمام الغزايل ال ) ٦(
،وكان هلم اعتناٌء تام باحلديث، وبلغ ))اخلالصة(( و))الوجيز(( و))البسيط((و

كثري منهم رتبة احلفاظ، وكانوا يتدافعون الفتوى لشدة التقوى، وإذا سئلوا 



  )٥٩( 

عن الكثري أجابوا عن اليسري، وخيتارون من الطاعات أفضلها، وجيتهدون يف 
وا خيفون العبادة خوفاً من الرياء، وإذا اخلروج عن خالف العلـماء، وكان

تكلـم أحدهم يف الوعظ أو غريه وخاف من الرياء عدل إىل غريه مما ال 
يدخله ذلك، وإذا طرقه البكاُء يف تالوٍة أو قراءِة حديٍث أو وعٍظ وتذكٍري 
صرفه إىل التبسم، وال يذم نفسه يف املأل، ويكره أن يسأل عن عمل عمله أو 

 .ه ذلك أن يسأل غري

وكان من طريقتهم الزهد يف الدنيا والرياسة فيها، قانعني بالكفاف ) ٧(
منها ملبساً ومطعماً ومسكناً، ال يفرح أحدهم إذا أقبل عليه شيٌء من الدنيا 
وال حيزن على شيء أدبر منها، ورمبا انشرح صدره إذا صرفت عنه، وقد 

 أو صلى اللّه عليه وآله وسلـم،يدِخر بعضهم على اسم عائلته تأسياً بفعله 
 .تسكيناً لالضطراب الذي رمبا يقع للـمرء 

ويقدمون كسب احلالل على سائر املهمات، وينفقون األموال يف إطعام ) ٨(
اجلائع وكسوة العاري ووفاء الدين، وكان من طريقتهم خدمة الضيف واألكل مع 

 والفقري والكبري والوضيع، اخلادم والعبد، ومحل احلاجة من السوق، ومصافحة الغين
والسالم على كل مسلـم، وكان أحدهم ال يرى لنفسه مع اللّه حاالً ولو بلغ من 
ما يشهد فيها من سوء  األعمال ما بلغ، بل رمبا حيسب أنه استحق العقوبة ـل

 .األدب بالنسبة جلناب اللّه تعاىل 
أنفقوا نفيس وكلـما ترقى أحدهم يف املقامات رأى أنه أهون خلق اللّه، و

العمر الفاضل متباعدين من العوارض والشواغل يف تتبع سنة النيب صلى اللّه 



  )٦٠( 

عليه وآله وسلـم والعمل ا، وكانوا ال مييلون إىل االشتغال بالكتب 
املشتـملة على غوامض علوم احلقائق، وينهون عن قراءا للـمبتدئني، ويف 

حلقائق بال ذوٍق هلا وال وصوٍل إىل معرفة  وأما من تتبع ا((: هذا يقول قائلهم 
أغوارها وغامض أسرارها، وإمنا تعلق مبطالعة كتبها مثل كتب الشيخ ابن 
عريب والكيالين وغريمها فإنه يكون ضرره وعثره وخطؤه أكثر من نفعه 

بل يظن بعض القاصرين أنه بذلك عثر على آثار آيات ، ))واستقامته وصوابه
اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلـم باأللفاظ اليت يبهرجها اللّه وسنة رسول 

بالغرابة، وأنه وقع على الكربيت األمحر وحيصل له الفرح بذلك، ويتوهم 
ويظن أنه مما فتح اللّه عليه من األسرار، وحيصل بذلك نشاط يف بدنه وذهنه، 
ح وحيدث له داء البطالة يف العبادة والتكاسل، ويرى األخذ يف أسباب صال

القلب وحتليته بتلك األسرار أوىل من الكد والنصب، وال يفهم السر الذي 
 وقام ا حىت تورمت قدماه، ))جِعلَت قُرةُ عيِنه يف الصالة((أوحي إليه من 

. فإذا فَرغْت فانصب { : وخطابه له تعاىل بعد ذكر امتنانه عليه بقوله تعاىل 
 غَبك فارباليقني { : ىل وقوله تعا} وإىل ر كى يأِتيحت كبر دبفإنَّ }واع ،

 .لني وأوهام املتخيلني ذلك كلَّه مما يقطع حجةَ املؤو
وقد سئل العالمة احملقق عبد الرمحن بن عبد اللّه بن أمحد بلفقيه عن طريق 

 اتباع الكتاب ((السادة بين علوي وكيف هي وهل يكفي يف تعريفها 
 بينهما ختالف ؟ وهل خياِلفُها غريها من الطرق أم ال ؟  أم هل ))والسنة 



  )٦١( 

 أحد طرِق )) آل بين علوي (( ِاعلـم أنَّ طريق السادِة ((: فأجاب بقوله
الصوفية اليت أُسسها اتباع الكتاب والسنة، ورأسها ِصدق االفتقار وشهود 

صول  ذيب األ(( و )) اتباع املنصوص على وجه خمصوص ((املنة، فهي 
، فلها فائدةٌ ونفع معلوم يزيد على وجه العموم، وذلك ))لتقريب الوصول 

م يف عام علـم األحكام املشتـمل املتعلق بظاهر األحكام، أصلُ موضوِعه عا
املقصود منه ربط النظام وتقييد الطغام وغريهم من العوام، وال شك . شامل 

ال بد من علـم خاص لكل أن الناس خمتلفون يف الدين يف كل مقام، ف
  .))خمصوٍص، وهو حملُّ نظِر اخلواص يف حقيقته التقوى وحتقيق اإلخالص 

 )) آل باعلوي((فإذا علـمت ذلك، فاعلـم أن طريق السادة بين علوي 
 :نسجها على هذا املنوال 

ظاهرها علوم الدين واألعمال، وباطنها حتقيق املقامات واألحوال،  
 .األسرار والغرية من االبتذال وآداا صون 

ظاهرهم ما شرحه اإلمام الغزايل من العلـم والعمل على املنهج  
 .الرشيد، وباطنهم من أوضحه الشاذلية من حتقيق احلقيقة وجتريد التوحيد 

ومدار طريقتهم على اخلمول وعدم الفضول وحمو الرسوم إال رسوم  
 .اخلري املؤسسة على العلـم واهلدى



  )٦٢( 

 طريقتهم زيارة األحياء واألموات وِإنْ حفَّتها مجوع، ففي مجوِع ومن 
اإلسالم وشهوِده حبسِن الظَّن التام نفع عام يف دوائر اإلسالم، ما لـم يقترف 

 .به مكروه أو حرام 

وأفضلُ ما يزار ويقصد جملس العلـم الشريف احملتوي على التذكري 
لـمة من احملظورات، ثـم حضور املوالد والوعظ، ثـم الزيارات السا

 .والذكر باآلداب مع عدم ما يحرم من حضور نساء أو غريه 

وهي طريق : وكتب أحدهم يف وصيٍة لـمحب عن طريق آل باعلوي
الرسول، واخللفاء الراشدين الفحول، املأمور بالعض عليها بالنواجذ، من كل 

يني متصلةٌ بتلك األصول، مسلسلةٌ ألن طريقة سلفنا العلو. طالٍب وآِخذ 
بالسند الصحيح إىل جدهم الرسول، وموطدةٌ بصحيحات النقول، مؤسسة 
على تقوى من اللّه ورضوان، وحمررةٌ بدالئل السنة والقرآن ال خيتلف يف ذلك 
اثنان، ومن طريقتهم حفظ األبناء والبنني من التغلغل يف طلب اجلاه والرفعة 

م يرتضوها ألنفسهم ويف طلب الدنيا والـمكاثرة فيها، والرياسة، كما أم لـ
ومن طريقتهم حفظ أبنائهم وتالمذم من االعتقادات الفاسدة والنهي عن 
التكلـم فيما جرى بني الصحابة، واحلث على تـمسك مبا يف كتاب 

 لإلمام الغزايل، لـما فيه من تدقيق علوم النفس والقلب ومعاجلة ))اإلحياء((
 .ومن أراد أن يصح قلبه فليداوم على قراءته ما، أمراضه

ومن طريقتهم حفظ أبنائهم وتالمذم عن طلب ظهور الكرامات ) ٩(
وخوارق العادات، أو أن جيعلوا ذلك هلم على بال، أو يعتقدوا يف املتظاهرين 



  )٦٣( 

بذلك بغري استقامة، فإا وبالٌ على القاصرين خصوصاً إذا كانت ممن لـم 
وقد مجع السيد العالمة علي بن حسني . ـم واالستقامةيكن من أهل العل

بالعِطيِة ((العطاس أهم آداب السلف وخصوصيات طريقتهم يف وصيته املسماة 
 .، فلرياجعها من يرغب ))اهلَِنية



  )٦٤( 

@flpìflßfl‹ž›¢@čožîfljÛa@Þe@ïčiìŽ žäflß@Ž‹íč‰¥
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إمنا ينبغي وحيسن لـمن :  احلجة عبد اللّه بن علوي احلداد كتب اإلمام
 أن يدعو الناس ليستتبعوهم إىل الطريق اليت هم )) آل أيب علوي ((كان من 

عليها، وال حيسن أن ينبذوا طريقة سلفهم ويسجلوا على أنفسهم بأم ليسوا 
سكهم اللّهم إال أن يكون ذلك على سبيل التربك مع تـم. من أهل الطريقة 

بأسالفهم واعتقادهم عليها، ومع ذلك فإنه ال يبارك ألحد من آل أيب علوي 
 .اهـ. أبدا إذا طرح طريقه وتزيا بغري زيهم

ومن اخترع مهيعاً  : )) حممد بن أمحد بن جعفر احلبشي ((وكتب اإلمام 
لنفسه خصوصاً من أوالدهم وارتضى غري ما سلكوه فآخر عمره إىل اخليبة 

 .اط، وال يرفع له ما يرفع هلم من مناٍر، ووِكلَ إىل نفسه واالحنط

فمِن اتبعهم سلـم ومن خالفهم نِدم، واألدب معهم طريقة، واتباعهم 
حقيقة، ثـم إن التقوى بكماهلا وتفصيلها وإمجاهلا قد صبها آباؤنا األولون 

هي العروة وسلفنا الصاحلون يف قالب سريم السوية وطريقتهم املرضية، ف
الوثقى ال يستـمسك ا إال تقي، وال يزيغ عنها إال شقي، وهي واضحةُ 

 العلـم ((اهـ من )) .. املنار مشرقةٌ إشراق الشمس يف رابعة النهار 
 .))النرباس



  )٦٥( 

وهذه التوجيهات املباركات قائمة على أصوهلا من ذلك الزمان إىل : قلت
ريق من مزامحٍة وإضعاٍف بعواملَ اليوم، ولكنا قد علـمنا ما حل ذه الط

عديدٍة سبقت اإلشارةُ إىل كثري منها، وأمهُّها وأشدها خطراً وأثراً احتواُء 
أعداء اإلسالم لـمواقع التربية والتعليم وعزلُ اجليل عن مدرسة السلف، 
وقطع الطريق على الضحايا من التعرف على بقية الشيوخ األماثل يف اخللف 

وعي والفهم والتصور والواقع، وأضعف مسرية التربية مما كون غربة يف ال
 القائمة على العلـم والعمل واإلخالص والورع، وزاد الطني بلة استتباع
املنتـمني إىل الطريقة العلوية إىل تلكم الدعوات املؤثرة، والدخول يف مدارس 
احلكومات واخلدمة يف كافة املؤسسات، حىت صار أحفاد الطريقة العلوية 

 .د املدرسة احلديثة دراسةً وخدماٍت ووظائف روا

ومن ثـم فالـمرحلة اليت سبقت مرحلة الصحوة قد أغربت مبنسويب هذه 
املدرسة املباركة إىل ممارسة األنشطة احلديثة بكافة أشكاهلا، إضافة إىل تعمية 
املنسوبني بذكاء خارق لطرح مسألة التصوف والعمل به جانبا، وإظهار 

صور عن معرفة وف مبظهر التخلف واالتكالية واالزامية وبالقالصوفية والتص
 .مطالب احلياة 

 ال تعارض األخذ )) مدرسة التصوف ((واحلقيقةُ املعرض عنها تشري إىل أن 
بالعلـم احلديث وأسبابه، وإمنا تعارض االنصياع الكلي إىل املدرسة احلديثة 

واحتقاراً لرباجمها واستتباعاً والتجرد عن املنهجية الروحية استصغاراً هلا 
لدعاياِت أعدائها، وهلذا وذاك فاستعادة العمل بضوابط الطريق املشار إليه 



  )٦٦( 

سلفاً مسألةٌ هامةٌ والزمةٌ، ولكن مع التدرج وحتديث املخاطبة بقاموس الزمان 
واالهتـمام الكلي بصياغة الطريق وضوابطها الفكرية بلسان والـمكان، 

 .الكلية على القواعد واألساسات التقليدية الزمان مع احملافظة 

والقصد هنا من هذا التحليل مالحقة العقل احلديث املخدوع بعشرات 
األطروحات الفكرية املدعمة باجلواذب املؤثرة على العاطفة والعقل، ليقرأ 
قواعد املدرسة العلوية ويستوعب أبعادها العلـمية والعملية من داخل اإلطار 

 .ل اإلسالمي الشام

 :وطريقنا األساسي هلذا الشأن فهم واستيعاب وتنفيذ الضوابط التالية 

 تكثيف العمل إلعادة مواقع التربية والتعليم القدمية املعروفة باألربطة -١
 .والزوايا والـمدارس، لتباشر دورها التعليمي والتربوي حبرية تامة

 يف كافة األطر  إعادة التدريس القدمي والـمنهجية التعليمية القدمية-٢
التعليمية بذات الوضع التقليدي، مع إدخال املواد التعليمية املواكبة 

 .ألطروحات الزمان

 العمل على توحيد املنهجية الدينية يف األربطة ومعاهدها التابعة هلا يف -٣
كافة املناطق املنتشرة فيها تلك األربطة، حبيث تشمل هذه املناهج كافة املواد 

 .)١())ِديناً ودنيا  ((تربوية املالئمة التعليمية وال
                                                      

 االستعدادت احلثيثة حلماية األربطة من ((وقد أفردنا يف ذلك رسالةً مسيناها ) ١(
 .  حتت الطبع ))مزامحة املدرسة احلديثة 



  )٦٧( 

 تدريب الشباب املتطلع إىل الطريقة على محل األمانة الفكرية وطرحها -٤
 .بأسلوب الزمان دون إفراط وال تفريط

 تنشيط منهج الدعوة إىل اللّه باحلكمة والـموعظة احلسنة وتغطية -٥
رموت أو خارجها، املناطق ذات التأثر التقليدي مبدرسة السلف سواء يف حض

مع جتنب املصادمة مع بقية الدعوات املعارضة املنتشرة يف الساحة احمللية 
 .والعالـمية

وعندما تعرض املصادمة بسبب أو آخر جيب أن ال خيوض احلوار الفكري 
من ال حيسن احلديث يف مسائل اخلالف، بل جيب أن ختتار الشخصيات 

السلف، دون احلاجة إىل فضول العلـمية القادرة على االنتصار لـمنهج 
 .الكالم وقواميس الشتـم واألذى

 تنشئة التالميذ احلاملني منهجية السلف الصاحل قوال وعمال ليكونوا -٦
 .خري منوذج عملي يف حياة الناس

 االستفادة من الوسائل احلديثة املساعدة جليل املدرسة املعاصرة أن -٧
مية وترتيب اإلصدارات الكتابية يتعرف على حياة السلف ومنهجيتهم العالـ

 .واإلصدارات املصورة مسموعة ومرئية

 توسيع دائرة الوعي والفهم لـمنسويب مدرسة السلف كي يرتقوا يف -٨
مسائل املعاجلة الروحية من مستوى اإلقليمية إىل مستوى املنهج ذاته، وهو 
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درسة الصوفية املعاجلة الشاملة املعروفة بالعالـمية، واالستفادة من علـماء امل
 .العلوية املنتشرين يف أحناء العالـم

 املدرسة العلوية ال تعادي أحداً وال حتمل ألوية احلرب إال على أعداء -٩
اللّه ورسوله صلى اللّه عليه وآله وسلـم، وكل معارض للـمدرسة من 
داخل اإلسالم فهو ليس بعدو، وإمنا اختالفنا معه يف وجهة النظر وميكن 

 عاجلته، وغالب املعترضني يفتقرون إىل اإليضاح والتبيني، وال خطرجتاوزه وم
يواجه اإلسالم أكثر من خطر أعدائه وهم اليهود والنصارى، الذين ميتلكون 
اليوم أزمة الصراع الفكري واالعتقادي واالقتصادي والسياسي يف العالـم، 

 .أهل امللة الواحدةويؤججون نار التناقضات بني 

 مفهوم مدرسة السلف الصاحل منهج أخالقي يرسخ دولة  التصوف يف-١٠
األخالق النبوية ويدعو إىل ذيب النفس البشرية من رعوناا الطبعية 
البهيمية لتلتزم بشمائل الرسل واألنبياء، والقدوة يف هذه األخالق دينا ودنيا 

 .هو النيب اخلاتـم حممد صلى اللّه عليه وآله وسلـم

ة الصحيحة تدعو إىل منهج األخالق النبوية،  كل الطرق الصوفي-١١
وتعاجل مسألة اإلسالم يف الواقع من منظور األخالق، وتعترب احلكم 
والـمطالبة به سبباً من أسباب التهور املؤدي إىل نزع األخالق اإلسالمية 
ومنازعة من ال خالق له، ولكنها ختتلف يف أوضاع ومشارب وأساليب 

 . اللّه ومرجعيتها النظريةالتطبيق لوسائل الدعوة إىل
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 طرأ يف مسرية التصوف اإلسالمي إفراط وتفريط، وكال النقيضني -١٢
شذوذ، وحقيقة التصوف عندكافة أهل الطرق تصفية النفس باآلداب 

أن تعبد اللّه كأنك تراه، ((اإلسالمية عن الشوائب حىت تبلغ مرتبة اإلحسان 
من شذ ذا املبدأ فهو الصويف، و فمن أخذ ،))فإن لـم تكن تراه فإنه يراك 

 .فأمره إىل اللّه

 من شروط الصويف املعاصر استيعاب حال املرحلة اليت مير ا اإلسالم -١٣
كما كان حال اتـمع إبان ظهور مدرسة التصوف حىت مييز بني أصدقائه 
وأعدائه، ويتخذ موقفا صوفيا ثابتا يدرك من خالله وجهة نظر املدرسة 

عموم عرب التاريخ، ونظر املدرسة الصوفية العلوية باخلصوص منذ الصوفية بال
وصول اإلمام املهاجر إىل حضرموت حىت عصر الفقيه املقدم، ثـم من عصر 
الفقيه املقدم حىت عصر العيدروس والسقاف والـمحضار وغريهم، ثـم من 

م احلداد حىت سقوط ذلك العصر حىت عصر اإلمام احلداد، ومن عصر اإلما
حىت سقوط الدولة .. ة القبيلة وتـمزق املنطقة بأطماع الغزاةسياد

 .العثـمانية وبدء اجتياح االستعمار األورويب للعالـم

 برغم أن املدرسة الصوفية ال تـميل إىل احلكم والسياسة وال تناصر -١٤
احلكام، وإمنا تدعوهم وتنصحهم إىل مراقبة املوىل عز وجل يف املسؤوليات 

ى أعناقهم ؛ لكنها تعرف الصديق من العدو وتدرك األبعاد اليت محلوها عل
احمليطة باإلسالم ومذاهبه، وتدرك أيضا أا هدف رئيس لالستشراق 
والصليبية، وأن شبكة املؤامرة العالـمية قد بدأ تطبيقها منذ تـمزق الدولة 
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ة العثـمانية العلية استراتيجيا واقتصاديا وسياسة وتربية وتعليما وثقاف
 . ))الديانة  ((الما، وأن اللعبة األخرية هي لعبة وإع

 أهل البيت ومنسوبيهم حبضرموت وغريها من بالد العالـم -١٥
يعلـمون أن ما ترتب على سقوط الدولة العثـمانية وتـمزيق الدولة 
اإلسالمية إىل دويالت هو نقطة البدء يف إرضاخ كافة التراث اإلسالمي 

من خالل ضرب  ))االحتواء للسالم  ((ياسة لألصابع اخلفية، وبدء وضع س
املسلـم بأخيه املسلـم، ويئة املناخ املناسب يف املكان املناسب لبدء سياسة 
نقض العرى وقبض العلـم، وغريها من العالمات اليت بين ظهورها يف آخر 

 .الزمان سيد الرساالت صلى اللّه عليه وآله وسلـم

ية ترى أن حب آل البيت النبوي فرض  كل املدارس الصوفية املذهب-١٦
الزم أمر به املصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلـم، وأن هذا احلب ال يقف 
عند حد التصلية عليهم وذكرهم يف خطب اجلمع والـمناسبات ومنع 
الزكوات عنهم باعتبارها أوساخ الناس، وإمنا حبهم يعين تكرمتهم وتقدمتهم 

ي املشار إليه يف األحاديث الصحيحة، مبا يتالءم مع وضعهم االجتـماع
والـمحافظة على أنسام وأوقافهم وكافة حقوقهم املشروعة، وإنصافهم 
من منافسيهم الذين ال يفتأون يوذوم هلم بالغمز واللـمز والتعريض بصور 
متنوعة، منها ما يصرح علنا بنفي نسبتهم إىل للرسول صلى اللّه عليه وآله 

الغوغائية واهليشات يف ت عن هذه النسبة ويسخر وسلـم، ومنها ما يسك
 .سبيل التشكيك والتعتيم لغرض سياسي واجتـماعي خبيث



  )٧١( 

 كل حرب إعالمية أو كالمية تتناول التصوف وتبالغ يف الوصف القبيح -١٧
عنه دون تـمييز وال تفصيل، فهي دعوة أفاكة ترمي زعزعة ثقة األمة باألركان 

 .املذهبية، التصوف، آل البيت: صدر اإلسالمالثالثة اتـمعة منذ عصر 

وما من عدو للتصوف إال وهو عدو للـمذهبية وآل البيت، ويستثىن من 
هذا التعميم العلـماء الراسخون احلاملون لواء السنة ضد اإلفراط والتفريط 

 .يف املذهبية والتصوف وحب آل البيت

ني حول مسألة  احلرب اإلعالمية اجلارية اليوم يف حياة املسلـم-١٨
القبور والقباب وما شاكلها من مسائل التوسل واالستغاثة واالستشفاع 
حرب ال يراد منها إصالح األمة وال إعادا لدينها، وإمنا هي دعوة سياسية ال 
حتمل برناجما متكامال حيق للـمسلـمني األخذ به أو التعلق بأهدابه بقدر ما 

 الدين والعقيدة، وقائده احلقد املركب، حتمل برناجما مشطورا قوامه التهمة يف
ومادته متناقضات املذهبية والتصوف، وثـمرته اتساع شقة اخلالف بني أهل 

 .التوحيد وفقد الثقة فيما بينهم، وهذا ما يرجوه العدو

 العالـم يتهيأ حلدثني هامني، وكل أتباع جانب من هذين اجلانبني -١٩
قدور احلكمة اإلهلية يف هذه يرصون صفوفهم ويرتبون أوضاعهم حسب م



  )٧٢( 

 :العالـمية املنتظرة، هذان احلدثان مها

 من آل البيت النبوي ميلؤها عدال كما ملئت ))الـمهدي((ظهور اإلمام  
 .جورا

 . األعور ميسخ العالـم يف أربعني))الـمسيخ الدجال((ظهور  

وقد ظهرت يف حميط احلياة عالمات اجلانبني، وصار العالـم يغلي 
 .لـمرجل انتظارا ألمر اللّهكا

 كثري من العالمات اليت أخرب عنها خري الربية أا تكون يف آخر الزمان قد -٢٠
وقعت وشهدت العيون مناذج منها، كشمول الفنت وأن تلد األمة ربتها وأن ترى 
احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان وظهور الزالزل ومنها زالزل يف 

ة العرب، وأن يسود كل قبيلة منافقوها ويكون أسعد الناس يف الدنيا لكع ابن جزير
وكان آخر ما شوهد من هذه العالمات ظهور كرت ر الفرات الذي . إخل... لكع 

م يف باب الفنت  حيسر الفرات عن جبل  ((: ورد ذكره يف صحيح البخاري ومسـل
: وتسعون فيقول كل رجل منهم من ذهب يقتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة 

م، وهذا اجلبل قد أشري إىل  ))لَعلِّي أكون أنا الذي أجنو  رواه البخاري ومسـل
وجوده، وسيأيت ما بقي من احلديث يف مستقبل األيام، نسأل اللّه احلفظ والسالمة، 

 .اهـ))..فإن استطعت يا أبا ِهر أال تكون منهم فافعل ((: ويف رواية أيب هريرة 

 مدرسة آل البيت حبضرموت تشجب كل الصراعات الدموية املفتعلة -٢١
يف حميط الوطن اإلسالمي كله،  كما تشجب مجيع الشعارات الدينية 



  )٧٣( 

والدنيوية واحلزبية والفئوية والداعية إىل تعميق الصراع يف املوحدين وشطر 
يد التصوف عن الدين، وتدعو عقالء األنظمة واألحزاب واجلماعات إىل توح

الصفوف واحترام املشاعر والشعائر، وجتاوز األغراض واألمراض لتكون 
 .كلـمة اللّه هي العليا

 مدرسة آل البيت حبضرموت تدعو أهل احلل والعقد واحلكم -٢٢
والسياسة أن يفسحوا اال للتربية اإلسالمية كما جاء ا اإلسالم، وليست 

بناء اتـمع، وأن يتبوأ كما هي يف سياسات اإلعالم، وأن تشق طريقها يف 
 .التربية والتعليم من خيشى اللّه وخيافه

 مدرسة آل البيت حبضرموت تضع املرأة املسلـمة يف موقعها الذي -٢٣
شرقية أو غربية .. وضعها فيه القرآن والسنة وتشجب كافة الدعوات الغريبة 

يون موقع وترجو أن يفهم املربون والسياس.. حملية أو عالـمية.. أو توليفية
 .املرأة من احلياة، ويف مناذج اإلسالم غنية وكفاية

 إن وضع األمة اإلسالمية يف عالـمنا املعاصر وضع غري طبيعي، وال -٢٤
يوجد لإلسالم احلقيقي يف هذه األوضاع صفة من صفات عالـميته غري أن 

كثري اللّه قد ضمن له احلفظ، وعالمات احلفظ اإلهلية بادية للعيان يف استقامة 
من املسلـمني على أمر هذا الدين برغم ما يفسده أعداؤه، وقيام احلجة بني 

اء واألولياء والعلـماء، وانقشاع سحب احلني واحلني بظهور الصلح
االحنراف مرحلة بعد مرحلة بأقضية وأقدار ال يتدخل فيها اإلنسان، وال 

 .يشترك يف صنعها اثنان، سوى ما جيري بتدبري الرحيم الرمحن
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 جيب على منسويب مدارس آل البيت بالعموم أن يستقيموا حقيقة على -٢٥
طاعة اللّه تعاىل وأن يكونوا للناس قدوة، وأال يتفاخروا بأنسام وال يتعالوا 
بأحسام وال يطالبوا اخللق بشيء، بل ال جيعلوا نسبتهم طريقا إىل االبتزاز أو 

احلياة، وعليهم أال يثريوا االستعطاف أو االستجداء مهما بلغت م ظروف 
 .حساسية أضدادهم ومنافسيهم بأي صفة كانت، وليقتدوا بأسالفهم الصدور

 مدرسة آل البيت حبضرموت والعالـم تناصر احلق ومن دعا إليه، -٢٦
وتقف إىل جانب كل من أعلن نصرة اإلسالم، سواء كان املناصر للحق يف 

ولكنها ال تثق بنصرة احلق يف نظام أو تيار أو مؤسسة دينية أو غري ذلك، 
أشكاهلا احلزبية مجيعا وال يف سياسة األنظمة وال يف تيارات املؤسسات 
الدينية، ألا ال حتمل تعميدا شرعيا يف اإلسالم بقدر ما تـمثل ظاهرة من 

 .ظواهر عالمات الساعة وعالمة من عالماا

غ  مدرسة آل البيت حبضرموت تضع هذا الكتاب لغرض اإلبال-٢٧
واإليضاح دفاعاً عن املنهج السوي، وإبرازاً حلقيقة احلال املتردي يف أمة 
القرآن والسنة، وإبراءاً للذمة مع أبناء وأحفاد هذه املدرسة الذين يسترشدون 
اليوم باحلمالت اإلعالمية ويذوبون يف اخلدمات األقالمية واألزالمية، 

 كل قدمي وموروث، ويستنقصون أهلهم وسلفهم وحيقرون جبهل واندفاع
فكتابنا قاعدة عمل لـمن أراد أن يعرف العمل عند .. ومع هذا وذاك

مدرسة حضرموت، وسلـم طريق لـمن رغب يف تعقب هذا املرتقى أو 
 .النظر فيه، واللّه من وراء القصد
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 اخلَاتـمة
الناس يف هذه احلياة بني متفائل ومتشائم، والتفاؤل باب من االستبشار 

 .}ال ييأَس من روِح اللّه إال القوم الكافرون ِإنه { صخرة اليأس يفتح ثغرة يف

والتشاؤم حالةٌ من االنقباض تعتري اإلنسان فريسم احلياة ومقتضياا 
 .اإلميانية وغري اإلميانية من داخل هذا القفص املعتـم

وخري منها الرجاء يف اللّه والتوجه إليه سبحانه يف أن يصلح القلوب 
 .الب، وجيعل العمر مبذول يف سبيل طاعته ورضاه والقو

ولـم يكن بودي أن أكتب يف مسائل كهذه، وخاصة أن جيلنا احلاضر 
من أبناء مدرسة السلف الصاحل وغريهم قد انصرفت أفكارهم وحيام 
العلـمية والعملية إىل املألوف والـمحيط م والـمسموع والـمقروء، 

نيهم األمر ضوابط مدرسة سلفهم الصاحل وتالشت عن قطاع واسع ممن يع
اليت شيدت على قواعد الكتاب والسنة، وخبطوا يف جلج احلياة خبط عشواء، 

 .وال حول وال قوة إال باللّه العلي العظيم.. وعمت يف اجلميع البلوى 

وفريق من أتباع مدرستنا وقفوا عند املألوف من املكتوب املتداول 
ليل للسلف ولـمنهج السلف، وظنوا أن من والـمعتاد من التعليل والتح

خدم املنهج مبا يتالءم مع الزمان والـمكان ودعوة املصطفى العالـمية فقد 
خرج واحنرف، فأماتوا أنفسهم وطريقتهم ودعوة اإلسالم يف أقفاص الوهم 
احملدود، وغزاهم أضدادهم وجردوهم من كل شيء حىت من والء أبنائهم 
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 املشرق إىل ألغاز وقفزات افتخار واعتزاز، وإىل وبنام، وحولوا تارخينا
 .تعاون غريب ومريب مع مدارس النقض والقبض

ولكن هناك بصيص أمل ظهر خالل املرحلة القريبة، هذا البصيص هو 
املفتاح لـمستقبل مرجو يأيت، قوامه شباب من شباب هذه األمة أعيتهم 

ية، ونبضت قلوم املواقف االزامية، وشتت جهودهم الدعوات اإلعالم
حبب املصطفى وآل بيته يريدون هذا النبض أن يكون حقيقة، يلوحون ا 

 يف واقع التضافر السليب الذي قبل كل شيء يدعو إىل األدىن ويغرقه يف عمليا
 .وحول االستتباع 

إنه واقع رفض أن يقبل احلق يف آل البيت أو أن يضع يده يف أيديهم أخذا 
 . } قل ال أسألكم عليه أجراً إال املودة يف القرىب { : بقول اللّه تعاىل 

تتفنن املدارس احلديثة يف اختراع التهم وإسقاط القيم ضد ! فيا سبحان اللّه 
منسويب أهل البيت، ثـم ترمي نفسها ثـملَةً يف أحضان االستشراق 

 فال هي سلكت طريق احلق، وال هي سلـمت ..والصليبية والـماسونية 
 . ضعيف القوي، وهلذا وذاك فال شيء غري املستقبلمن عدوها ال

 ..أرفع ما أكتب وأمجع .. فإىل الشباب الصفوة 

 ..ونسأل اللّه أن يوفقنا وإياهم إىل ما حيبه ويرضاه
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‘‹žèčÐÛa 
 ٥ ..الـمطلع القرآين

 ٧ شاهد احلال
 ٩ ..اإلهداء

١١ الـمدخل
١٩ وت دعوة عالـميةدعوة منسويب آل البيت حبضرم

٣٠ ..ورقة املستقبل الراحبة.. آل البيت النبوي
٤٢ منوذج عالـمي يف املعاجلة النسبية.. مدرسة آل البيت حبضرموت

٤٥ العلـم والعمل واإلخالص والورع .. الـمبادئ األربعة
٥١ فأين املنهج العلـمي  ؟.. هذه املبادئ

٥٧ منهج السلوك وسيلة بناء اإلنسان
٦٤ حتذير منسويب آل البيت حبضرموت من ترك االتباع لطريقة السلف

٦٦ ضوابط املدرسة يف املرحلة املعاصرة
٧٥ اخلاتـمة
٧٧ الفهرس
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